
Taken re-integratie
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verslag

Nog steeds ziek Weer beter

Ex-werknemer Werknemer vraagt via werkgever 

Ziektewet-uitkering aan.

Ex-werknemer ontvangt brief van 

UWV over zijn rechten en plichten 

bij toekenning Ziektewet-uitkering. 

Als voor de ex-werknemer loon-

kostensubsidie is betaald, ontvangt 

hij ook een brief dat gemeente (dus 

niet UWV) de re-integratie uitvoert.

Ex-werknemer ontvangt het 

re-integratieverslag van werkgever 

bij einde dienstverband. UWV en 

gemeente kunnen dit verslag bij de 

ex-werknemer opvragen.

Na 1 jaar ziekte voert UWV Eerste-

jaars Ziektewetbeoordeling uit. Na 

2 jaar ziekte vraagt ex-werknemer 

WIA-uitkering aan bij UWV en stuurt 

een door gemeente aangevuld, vol-

ledig re-integratieverslag naar UWV.

Ex-werknemer meldt zich beter bij 

UWV én bij gemeente.

Werkgever

Werkgever meldt de werknemer 
ziek uit dienst bij UWV en vraagt 
Ziektewet-uitkering aan of geeft 
wijziging door als UWV al een uit-
kering betaalt. Werkgever ontvangt 
van UWV een brief over einde 
loondoorbetalingsverplichting en 
einde re-integratieplicht.

Werkgever geeft het re-integratie-

verslag aan ex-werknemer mee bij 

einde dienstverband.

UWV

UWV raadpleegt Digitaal Klanten-

dossier (DKD) of gemeente loon-

kostensubsidie heeft betaald. UWV 

stuurt brief aan werknemer over zijn 

rechten en plichten bij toekenning 

Ziektewet-uitkering.

UWV stuurt via Inlichtingenbureau 

melding aan gemeente. Dit doet 

UWV op basis van het Digitaal 

Klantendossier (DKD).

UWV stuurt werknemer brief dat 

gemeente de re-integratie uitvoert.

Na 1 jaar ziekte voert UWV Eerste-

jaars Ziektewetbeoordeling uit. 

Na 2 jaar ziekte stuurt UWV ex-

werknemer brief over de mogelijk-

heid van een WIA-aanvraag.

UWV geeft betermelding via  

Inlichtingenbureau door aan  

gemeente. Dit doet UWV op basis 

van het Digitaal Klantendossier 

(DKD).

Gemeente
Als voor de ex-werknemer loon-

kostensubsidie is betaald, neemt 

gemeente (dus niet UWV) de re-

integratie over van de werkgever.

Gemeente ontvangt re-integratie-

verslag van ex-werknemer.

Gemeente geeft ex-werknemer  

het aangevulde en volledige  

re-integratieverslag.

Gemeente blijft de ex-werknemer 

begeleiden naar werk.
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