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Re-integratietraject derde spoor 
Als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is en u bent eigenrisicodrager WGA

U ondernam samen verschillende stappen naar een nieuwe, passende werkplek voor uw werknemer. Als dit ondanks alle 
inspanningen na twee jaar nog niet gelukt is en het UWV ziet nog altijd mogelijkheden, volgt u het derde spoor. 
Als eigenrisicodrager WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) bent u maximaal tien jaar 
verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Roessingh Arbeid helpt u beiden om die stappen te zetten, 
die we leiden naar die nieuwe, prettige en duurzame werkplek voor hem/haar. 

Roessingh Arbeid als eerste keuze voor uw re-integratietraject derde spoor 
U en uw werknemer hebben al een heel traject achter de rug. Als ervaren re-integratiespecialist laten we geen 
mogelijkheden en kansen onbenut. We ontzorgen u zoveel mogelijk en doen er alles aan om zo vlot mogelijk die prettige 
en passende werkplek voor uw werknemer te vinden. We beschikken over een groot en actief netwerk van werkgevers. 
We ondersteunen uw werknemer bij zijn/haar sollicitatieactiviteiten, dragen actief geschikte vacatures aan en bereiden 
samen sollicitatiegesprekken voor. We doen er alles aan om uw werknemer positief te stimuleren en zijn/haar daadkracht 
te vergroten.

Uw eigen plan voor de best haalbare resultaten
Tijdens het intakegesprek inventariseren we de situatie van uw werknemer: wat heeft hij/zij allemaal al gedaan, waar staat 
hij/zij nu? De best haalbare resultaten bereiken we met maatwerk. We beschrijven in een plan op maat hoe onze aanpak 
eruitziet en wat het kost. Daarin informeren we u actief over de voortgang en als uw werknemer onvoldoende acties 
onderneemt. Als u akkoord geeft op het plan, gaat een ervaren adviseur arbeid uit ons team direct met uw werknemer aan 
de slag. We begeleiden uw werknemer maximaal een jaar.

Rapportages die u verder helpen
Uw adviseur is tijdens dit traject altijd bereikbaar voor vragen. Hij/zij schrijft halverwege en aan het einde een rapportage 
over het traject. Hoe verliep onze begeleiding en welke resultaten behaalden we? We geven altijd heldere en praktische 
adviezen. Zo kunt u als dat nodig is concrete vervolgstappen zetten.

Contact
Wilt u een intakegesprek inplannen met één van onze adviseurs? Bel dan met 053 - 487 55 90.

Roessingh Arbeid
Met uw werknemer bereiken wij het maximale resultaat
We geloven dat iedereen een prettige en passende werkplek verdient. We kijken daarom verder dan alleen de vraag en 
hebben oog voor de mens die uw werknemer is: welke mogelijkheden, kwaliteiten en motieven heeft hij/zij? 
Door deze aanpak vinden wij sneller en e�  ciënter dan ieder ander de best passende oplossing voor elke verzuimsituatie. 
We begeleidden al veel re-integrerende werknemers, met onder andere hersenletsel, oncologische aandoeningen, 
chronische (pijn)klachten, neuromusculaire en orthopedische aandoeningen. 

Roessingh Arbeid: de expert in het goed en vlot begeleiden van álle verzuim- en re-integratiesituaties
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