ARBEIDSKUNDIG ONDERZOEK
DE EERSTE STAP NAAR DUURZAAM WERK

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt veelal ingezet wanneer er
twijfels zijn of een werknemer volledig kan herstellen voor de eigen
functie. Een arbeidsdeskundige stelt vast wat arbeidsmogelijkheden
van een werknemer zijn. Er wordt gekeken naar de geschiktheid voor
het eigen werk, eventueel met aanpassingen of naar ander werk binnen de organisatie. Blijkt dit niet mogelijk, dan volgt advies over een
mogelijk vervolgtraject buiten uw organisatie.
Arbeidsdeskundig onderzoek is een belangrijk onderdeel van het
traject Wet Verbetering Poortwachter.

HOE HET WERKT
Gesprek werkgever
De arbeidsdeskundige van MCZ gaat eerst met u in
gesprek. We bespreken de situatie en mogelijkheden.

Gesprek werknemer
Daarna volgt een gesprek met uw werknemer.
Via diverse methodes en technieken brengen we
een volledig werknemersprofiel in kaart.

Gesprek bedrijfsarts
De arbeidsdeskundige bespreekt indien noodzakelijk,
zonder inzage in de medische gegevens, de situatie met de
bedrijfsarts.

Bedrijfs- en werkplekonderzoek
Het onderzoek wordt aangevuld met een bedrijfs- en
werkplekbezoek.

Rapport en advies
De arbeidsdeskundige rapporteert u over de belastbaarheid
en arbeidsgeschiktheid van uw werknemer en geeft
u een helder advies ‘Hoe nu verder?’.

WAAROM MCZ?
Totaalprof iel zorgt voor succes
Veel re-integratiebureaus richten zich sec op re-integratietrajecten.
Bij MCZ weten we dat aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek een
grote meerwaarde betekent. Ons onderzoek richt zich op een totaal
werknemersprofiel en de verbeterkansen hierin. Dit vergroot de kans
op succes aanzienlijk.

Advies t.b.v. preventie
De arbeidsdeskundigen van MCZ geven u graag preventieadvies.
Hierdoor zijn uw preventie-medewerkers, leidinggevenden en
HR-managers beter in staat langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Aantoonbare deskundigheid

UW INVESTERING
De exacte kosten van een arbeidsdeskundig onderzoek kunnen variëren.
Prijs op aanvraag.

Onze arbeidsdeskundigen hebben goede kennis van sociale zekerheid
en arbeidsrecht. Ze zijn SRA geregistreerd, met meer dan 20 jaar ervaring.
U bent dus zeker van deskundig advies, in lijn met wettelijke kaders.

Ons brede netwerk
MCZ heeft nauw contact met gerenommeerde bedrijfsartsen en arbeidsjuristen. Deze contacten komen vaak goed van pas. Samen met ons brede
netwerk in de Zeeuwse, Brabantse en Rotterdamse arbeidsmarkt en goede
contacten met UWV, zorgt dit regelmatig voor snelle successen.

Hoge klanttevredenheid
Kijk voor meer informatie op

www.mcz.nu

Het succes van ons arbeidsdeskundig onderzoek is ook af te lezen
aan de hoge tevredenheid van onze klanten. Dit uit zich al jarenlang in
duurzame relaties. Daar zijn we trots op.

UW OPBRENGST
Langdurige uitval van uw werknemer(s) wordt voorkomen of verkort.
Schadelasten worden tot een minimum beperkt.
Het MCZ arbeidskundig onderzoek voldoet aan de verplichtingen van de
Wet Verbetering Poortwachter.
Na het advies van MCZ weten u en uw werknemer waar u aan toe bent.

MCZ Zeeland
Lange Nieuwstraat 30-32
4561 CD Hulst
Koen: 06-10367777
Alexander: 06-38240023
info@mcz.nu

MCZ Roosendaal
Burgerhoutsestraat 12
4701 EL Roosendaal
Koen: 06-10367777
Alexander: 06-38240023
info@mcz.nu

MCZ Oisterwijk
Moergestelseweg 30-B`
5062 JW Oisterwijk
Koen: 06-10367777
Alexander: 06-38240023
info@mcz.nu

