
 

Werknemer is 
na 1 - 1-2007 
wga 35-80 

bevonden en 
wordt 

ontslagen

Ja

Er is uitzicht op 
een aanstelling 
voor tenminste 

50% van de 
restverdiencapa

citeit 

N ee

Sluitende 
aanpak

N. V . T.

Sluitende 
aanpak 

N . V . T . 

Nee

Werkgever 
informeert de 

werknemer over 
de sluitende 

aanpak in het 
algemeen en het 

aanvullende 
intensieve 

trajectplan in het 
bijzonder 

Werknemer wil 
gebruik maken 

van het 
aanvullende 
intensieve 
trajectplan 

Werkgever heeft 
niet gekozen 

voor het eigen 
risico 

dragerschap 
wga

Ja

Werknemer 
meldt zijn keuze 

bij zijn 
arbeidsdeskundi
ge van de UWV 
en meldt dat hij 

gebruik wenst te 
maken van de 
IRO regeling 

Arbeidsdeskundi
ge controleert of 

de werknemer 
reeds door de 

UWV is 
aangemeld bij een 

re-
integratiebedfrijf

Arbeidsdeskun-
     dig e stelt 
reintegratievisie 

op en overhandigt
deze aan de 
werknemer

Werknemer neemt 
contact op met re-

integratiebedrijf van zijn 
voorkeur (zie overzicht 

goedgekeurde bedrijven) 
overhandigt de re -

integratievisie en stelt 
samen met het re-

integratiebedrijf een 
basis inclusief intensief 

aanvullend trajectplan op

Het re - 
integratiebedrijf 

stuurt het complete 
plan vergezeld van 
de eigen verklaring 
ter goedkeuring op 

naar de UWV en een 
kopie ter kennisname 

aan de gewezen 
werkgever  

UWV toetst het complete 
plan ( zowel basis als het 

aanvullende deel) en 
geeft mede namens de 

gewezen werkgever 
akkoord hierop

Re - integratiebedrijf 
informeert de 

gewezen werkgever 
over het ontvangen 

UWV akkoord

Re - integratiebedrijf  stuurt
bij de start van het 

traject een 1 e  factuur 
van 20 % van de 

trajectkosten aan UWV 
en gewezen werkgever

08-09- 2008
Stroomschema aanvullende intensieve trajectplan voor werkgevers die niet eigen risico drager zijn voor de WGA.

Ja

Sluitende 
aanpak 

N.V . T . 

N ee

Nee

Ja

Aanvullende 
intensieve trajectplan 

niet mogelijk. Maar 
wel de 

loonkostensubsidie

Na 6 maanden volgt een 
voortgangsrapportage 
vergezeld van factuur 

van 30% van de 
trajectkosten aan 

werkgever en UWV

In geval van plaatsing 
volgt een 

plaatsingsrapportage 
vergezeld van de 

resterende 50 % facturen 
voor UWV en werkgever.

Melding bij Arbo-VO
van het aanvullende 

intensieve trajectplan 
en de kosten.

Zie evaluatieformulier


