Werkplekonderzoek

Werk
gezon
met d
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Sazas biedt klanten de service van een gratis werkplekonderzoek aan. Tijdens een werkplekonderzoek wordt onderzocht of er verbeteringen mogelijk zijn in de werkomgeving. De
adviseur bekijkt of de werkomgeving en de werktechniek kunnen worden aangepast aan de
beperkingen van de werknemer. Daarnaast bekijkt de adviseur of er verbeteringen mogelijk
zijn, waardoor de werknemer gezond kan werken. Het werkplekonderzoek kan preventief
worden ingezet om verzuim te voorkomen. Daarnaast kan het ook worden ingezet als er al
sprake is van verzuim.

Waarom een werkplekonderzoek?
De werkplek is de plek waar werknemers de meeste

Wanneer vraagt u een
werkplekonderzoek aan?

tijd doorbrengen. De werkplek kan de oorzaak zijn

➔➔ Bij dreigend langdurig ziekteverzuim. Als één van

van beginnende gezondheidsklachten. Een werkplek

uw werknemers gezondheidsproblemen heeft en u

die niet aansluit bij de situatie van uw werknemer kan

vermoedt dat het geheel of gedeeltelijk door het

leiden tot ziekteverzuim. Daarom is het verstandig
na te denken over mogelijke aanpassingen waardoor

werk komt.
➔➔ Bij ziekteverzuim, waarbij het vermoeden

werken ook gezond blijft. En dat zit soms in kleine

bestaat dat de oorzaak in het werk ligt. De

dingen: afwisseling, voldoende rust en pauzes, even

bedrijfsarts of re-integratieadviseur zal dan de

bewegen of een speciaal hulpmiddel.

mogelijkheid van een werkplekonderzoek met u
bespreken. En werkplekonderzoek wordt ingezet

Waar vindt het plaats?

om de (gedeeltelijke) terugkeer naar het werk te

Een werkplekonderzoek vindt plaats op de werkplek
zelf. Het werkplekonderzoek wordt uitgevoerd door
een preventieadviseur van Stigas.

bespoedigen.

Wat kost een werkplekonderzoek?
De kosten van het werkplekonderzoek worden

Wie zijn erbij betrokken?

volledig vergoed voor Sazas klanten met een

Het is belangrijk dat de werkgever en de werknemer

verzuimmanagement Compleet of Basis. In andere

hierbij betrokken zijn en dat de mening van zowel de

gevallen bekijkt Sazas of in de inzet van een

werknemer en de werkgever aan bod komt. De uitkomsten

werkplekonderzoek nuttig is.

van het werkplekonderzoek worden met u besproken.

Samenwerking Stigas
Sazas werkt voor het Werkplekonderzoek samen met Stigas. Stigas
voert de regie op de verzuimbegeleiding uit en is expert op het gebied
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van gezond en veilig werken.

