Aanvraagformulier Arbeidsdeskundig onderzoek
Volledig arbeidsdeskundig onderzoek (volledig Wet Verbetering Poortwachter-proof)
Onderzoeksvragen:
- Is het eigen werk geschikt voor medewerker rekening houdend met de medische
(on)mogelijkheden?
- Is het eigen werk geschikt te maken voor medewerker rekening houdend met de medische
mogelijkheden?
- Zijn er andere interne passende functies voor medewerker en is interne re-integratie aan de orde?
- Is externe re-integratie naar werk bij een andere werkgever en derhalve een re-integratietraject
noodzakelijk?
- Welke stappen kunnen werkgever en werknemer zetten om de verzuimduur te verkorten en de
verzuimkosten te reduceren, ook in het kader van een toekomstige Ziektewet of WGA-last?

Gegevens werknemer:
Naam werknemer
Adres
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer
Emailadres
Geboortedatum
Functie werknemer en contracturen
Datum verzuimmelding
Huidige verzuimpercentage
Gegevens opdrachtgever:
Naam organisatie
Adres / Postbus
Postcode en plaatsnaam
Naam aanvrager onderzoek
Telefoonnummer aanvrager
Emailadres aanvrager
Adres/locatie waar het onderzoek plaatsvindt
Naam contactpersoon* werkgever
Telefoon contactpersoon werkgever
* Advize zal spoedig contact opnemen met deze contactpersoon.
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Gegevens bedrijfsarts
Naam bedrijfsarts
Telefoonnummer bedrijfsarts
Inzetbaarheidsprofiel/FML aanwezig
Functieomschrijving aanwezig

Handtekening opdrachtgever:

Digitaal verzenden betreft een akkoord

Datum:

Dit aanvraagformulier met de benodigde formulieren kunt u sturen naar: aanvraag@advize.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit aanvraagformulier verbindt opdrachtgever aan opdrachtnemer in het kader van een eenmalige
opdracht tot arbeidsdeskundig onderzoek voor bovengenoemde medewerker.
Het onderzoek heeft een prijs van € 950,- excl. BTW
Reiskilometers > 10 km enkele reis worden tegen € 0,40 per km in rekening gebracht.
Werknemer gaat akkoord met het uitwisselen van informatie tussen de bedrijfsarts en de
arbeidsdeskundige ten behoeve van het arbeidsdeskundig onderzoek, hetgeen veelal zal bestaan uit
de overdracht van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) en eventuele actuele adviezen van
bedrijfsarts.
Opdrachtgever verklaart hierbij dat zij de juiste informatie heeft aangeleverd en het
aanvraagformulier naar waarheid heeft ingevuld. Alle privacygevoelige gegevens worden op een
adequate en correcte wijze behandeld.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op deze overeenkomst (en al onze overeenkomsten) zijn de algemene voorwaarden van Advize B.V. van
toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is u ter beschikking gesteld en door ondertekening
of digitale goedkeuring van deze opdrachtbevestiging verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben
ontvangen en te hebben gelezen.
De algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van de website van Advize, www.advize.nl
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