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Taakdelegatie 
De spelregels 



Taakdelegatie ‘de verlengde arm’ 
De spelregels 

● Introductie  

● Aanleiding 

● Uitgangspunten  

● Praktijk 
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Aanleiding 

● Dreigend tekort aan bedrijfsartsen 

● Focus op preventie  

● Onafhankelijkheid  

● Privacy 

● Schadelastreductie 

● Re-integratiekunde 
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Uitgangspunten taakdelegatie  
kaders wet- en regelgeving 

● Bedrijfsarts eindverantwoordelijk  

● Alle communicatie en advies namens BA 

● Overdracht van taken aan niet-arts  

● Wet- en regelgeving (BIG, PW, BW7) 

● Professionele richtlijnen en werkwijzers 

● Autoriteit Persoonsgegevens 

● Werkwijzer Poortwachter / RIV-toets 
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NVAB: Casemanager   

Of:  

Onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts   

met taakdelegatie 

 

Of: 

Onder verantwoordelijkheid van een derde (= 

werkgever 

of namens deze in opdracht van een arbodienst, 

verzuimbureau of verzekeraar) 

 



Niet BIG geregistreerd  

In principe zonder beslis- of interpretatieruimte  

voor de gedelegeerde 

 

Wel BIG geregistreerd 

Beslis- en interpretatieruimte tot het niveau van de 

beroepsbekwaamheid van de gedelegeerde 



Praktijk  

● Geen ruimte voor interpretatie 

● Direct ingrijpen 

● Corrigeren 

● Overnemen 

● Onderkennen risicodossiers 

● Samenwerking 

● Draagvlak 
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Praktijk 

● Gestructureerd interview 

● Alleen informatie verzamelen, nooit interpreteren 

● Direct overleg BA-CM 

● Coaching en intervisie 

● Drie-partijenovereenkomst BA-VM-arbodienst 

● Overeenkomst van beperkte duur (6 maanden) 

● Kennistoets 

● Gecertificeerde arbodienst  arbodienst/bedrijfsarts 
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Namens bedrijfsarts 

  Bedrijfsarts 

● Medisch beroepsgeheim 

en zwijgplicht 

● Zorgplicht 

● Toegang medisch dossier 

● Medische vragen stellen 

● Medische info opslaan  



Register casemanager 

De Register casemanager heeft veel kennis van de sociale 

wetgeving en geldstromen sociale zekerheid.  

Hij/zij voert de regie tijdens het re-integratieproces van een 

verzuimende werknemer, pakt knelpunten in de 

verzuiminfrastructuur aan en adviseert de organisatie.  

Kortom: hij/zij zorgt ervoor dat de schadelast voor de 

organisatie zo beperkt mogelijk blijft. 
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(Register) Casemanager 
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Werkgever   



Samenwerking bedrijfsarts/arbodienst 
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Werkgever   Bedrijfsarts 



Door taakdelegatie kan de casemanager twee rollen vervullen:  

● de rol van de gedelegeerde van de bedrijfsarts   

● de rol van de gedelegeerde van de werkgever 

 

Er is in de markt verschil van inzicht of deze rollen tegelijkertijd, in één 

casus door dezelfde casemanager kunnen worden vervuld. Dit is niet 

wenselijk. Het is echter duidelijk dat de kwalitatieve uitvoering van 

casemanagement in de verlengde armconstructie optimaal moet zijn.  

 

Het gevaar van vermenging van de twee rollen is aanzienlijk en dit kan ten 

koste gaan van zowel de reputatie van de bedrijfsarts als ook die van de 

registercasemanager. 
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Namens werkgever of namens bedrijfsarts 

Werkgever         Bedrijfsarts 



Gelijkertijd namens WG en BA? 
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Werkgever   Bedrijfsarts 
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Werkgever   Bedrijfsarts 



Taakdelegatie namens de bedrijfsarts 
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Werkgever   Bedrijfsarts 
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Alternatief model 

Werkgever   Bedrijfsarts 
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Taakdelegatie 
de spelregels 
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