
 

Aanbod van TriageExpert  
Om uw organisatie volledig ingericht te krijgen en houden voor de Taakdelegatie werkwijze 

dienen onderstaande zaken georganiseerd te worden. Per onderdeel is benoemd op welke 

wijze TriageExpert u hierin kan ondersteunen en of dit een standaard       of optioneel       

onderdeel van onze dienstverlening betreft.  

1      Voorwaarden voor veilige taakdelegatie 

Taakdelegatie wordt mogelijk gemaakt in de wet BiG, artikel 38. Dit artikel stelt de nodige 

voorwaarden aan het delegeren van taken door de bedrijfsarts. Dit dient vertaald te worden in 

het beleid van uw organisatie. Onze Triage applicaties zijn hierin essentieel, ze faciliteren 3 van 

de 4 voorwaarden. 

 

Voorwaarde wet BIG, artikel 38 Beleid 

Aanwijzingen omtrent het verrichten 

van de handeling 

Gestructureerde werkwijze door inzet van TriageExpert applicaties. 

Toezicht door de opdrachtgever Alle handelingen onder taakdelegatie worden door de arts 

gecontroleerd en akkoord bevonden. De uitkomst van het doorlopen 

van de Triage applicaties is hier specifiek voor ontwikkeld. 

De mogelijkheid tot tussenkomst Zowel per handeling, per dossier als per individu moet de taakdelegatie 

te beëindigen zijn. Door het toezicht zo te organiseren dat de 

bedrijfsarts snel en eenvoudig de gedelegeerde taken kan controleren, 

is het voor de bedrijfsarts mogelijk om per handeling te delegatie te 

beëindigen. 

Vergewissen van de bekwaamheid die 

vereist is voor het behoorlijk verrichten 

van de handeling 

De bedrijfsarts dient met enige regelmaat (1-2 x per jaar) de 

competenties van de personen aan wie taken gedelegeerd worden te 

toetsen. Ook is frequente intervisie nodig. Vaak wordt de intervisie bij 

de start van de taakdelegatie wekelijks en uiteindelijk maandelijks 

gehouden. 

 

Diensten van TriageExpert 

TriageExpert biedt u onbeperkt gebruik van de Triage applicaties. Deze applicaties zijn speciaal 

ontwikkeld voor de ondersteuning van de Taakdelegatie werkwijze. U kunt de volgende producten 

gebruiken: Re-integratieStart, Multifactoriële Inventarisatie (MFI), Bijstelling probleemanalyse en 

het Actueel oordeel. Gebruik van de applicaties is inclusief in onze prijs. 

 

  



 

2      Contracting 

Wanneer u Taakdelegatie implementeert is het van belang om de werkafspraken in uw 

organisatie en met eventuele externe partners goed vast te leggen.  

 

Handboek Taakdelegatie 

U ontvangt als onderdeel van uw abonnement ook ons Handboek Taakdelegatie. Dit handboek 

beschrijft standaard werkprocessen, werkafspraken en het kwaliteitssysteem benodigd voor een 

goede implementatie van Taakdelegatie. Wij onderhouden dit standaarddocument voor u, u 

hoeft slechts de afwijkingen voor uw organisatie te beschrijven. 

 

3      Informeren en enthousiasmeren  

Zowel binnen uw eigen organisatie als bij uw klanten en partners ziet u het liefst zoveel mogelijk 

enthousiasme voor uw werkwijze van Taakdelegatie. U zult daarom moeten gaan informeren en 

enthousiasmeren.  

 

Intern 

De Taakdelegatie werkwijze gaat uit van de bedrijfsarts die taken delegeert aan bijvoorbeeld een 

casemanager. Het kan echter zijn dat de bedrijfsarts(en), casemanagers of management nog 

onvoldoende bekend is met de methodiek, de voordelen en eventuele risico’s. Het informeren 

en enthousiasmeren start bij de bedrijfsarts: het is de arts die taken delegeert, het is daarom 

van belang dat zij/hij bij de implementatie een leidende rol pakt. Wij kunnen voor u de nodige 

gesprekken voeren met uw interne organisatie om te zoeken naar draagvlak voor de 

Taakdelegatie werkwijze. 

 

Extern 

U heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het uitleggen van de Taakdelegatie werkwijze 

aan uw klanten, werknemers, samenwerkingspartners, etc. TriageExpert kan u hierin helpen. U 

ontvang van ons in ieder geval een document waarin zo eenvoudig mogelijk de Taakdelegatie 

werkwijze staat beschreven. Dit document zit in de Toolbox, hierboven beschreven.  

 

Verder kan TriageExpert u ondersteunen door het geven van presentaties aan uw klanten of 

partners, schrijven van teksten en ondersteuning bij acquisitie.  

 

Toolbox  

U ontvangt van ons een Toolbox met handige documenten: 

 Standaardovereenkomst Taakdelegatie tussen bedrijfsarts en casemanager 

 Standaardovereenkomst Behandelteam 

 Document “Taakdelegatie eenvoudig beschreven”, vrij te gebruiken voor uw communicatie 

 De NVAB leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding (2013) 

 Artikelen over Taakdegelatie, geschreven door TriageExpert 

Dienstverlening van TriageExpert  

Wij helpen u graag met het informeren en enthousiasmeren van uw interne organisatie en klanten. 

Ons uurtarief hiervoor is € 125,-. Hiervan kan in overleg mogelijk afgeweken worden bij bepaalde 

acquisitietrajecten. 



 

 

4       Training 

Voor een effectieve samenwerking in Taakdelegatie is training onontbeerlijk. Zowel voor de 

bedrijfsarts als voor de casemanager.  

 

Bedrijfsarts(en) 

De bedrijfsarts zal in de training vertrouwd raken met de methodiek van Taakdelegatie. Er wordt 

ingegaan op de samenwerking met de groep casemanagers en de wijze waarop de bedrijfsarts 

de veilige voorwaarden voor Taakdelegatie in praktijk kan brengen: aanwijzingen, toezicht, 

tussenkomst en het vergewissen van de bekwaamheid. Daarnaast is er aandacht voor de 

voorwaarden voor succes, praktische tips en ervaringen van meer dan 10 jaar werken in 

Taakdelegatie. De training neemt zo’n 1,5-2 uur in beslag. 

 

Meelopen met een collega bedrijfsarts 

Naast een training hebben bedrijfsartsen soms ook de behoefte om mee te lopen met een 

bedrijfsarts die ervaren is in Taakdelegatie. Een aantal klanten van TriageExpert zijn bereid 

hieraan mee te werken, we hopen u straks ook. 

 

Casemanagers 

Voor een goede en veilige implementatie van de Taakdelegatie werkwijze is het van groot belang 

dat casemanagers zich bewust zijn van hun praktische en juridische positie. Een goed begrip van 

wat wel of niet toegestaan is, van het werken onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts 

is essentieel. De casemanagers worden ook getraind in het gebruik van de Triages en in het 

bijzonder op de gespreksvoering met de werknemers en de verslaglegging daarvan. De 

bedrijfsarts dient namelijk in staat te zijn om op basis van de verslaglegging van de casemanager 

een afdoende beeld te vormen van de casus.  

 

Het is aan te raden de bedrijfsarts aanwezig te laten zijn of zelfs delen van de training te laten 

verzorgen. Zo wordt vanaf het begin geïnvesteerd in teamvorming en krijgt de bedrijfsarts een 

natuurlijke positie in dat team. 

 

  

Trainingen 

Wij kunnen uw bedrijfsarts(en) en casemanagers uitstekend opleiden. Onze trainers hebben 

ervaring bij vele organisaties, bij CS Opleidingen, de RSBA-opleiding, Falke & Verbaan en de 

bedrijfsartsenopleiding.  

Training bedrijfsarts(en) 

Training casemanagers 

Voorrijdkosten bij < dagdeel 

2 uur à €125,- = €250,- 

4 uur à €125,- = €500,- 

€125,- 

Op verzoek kan een training worden uitgevoerd door Frans van den Nieuwenhof (bedrijfsarts). 



 

5       Werkproces, systeeminrichting en certificering 

Taakdelegatie is een manier van werken. De implementatie ervan heeft impact op de 

werkprocessen, systeeminrichting, de rolverdeling en de wijze waarop gegevens verwerkt 

worden in uw organisatie. Onderdeel van de implementatie is het uitwerken hiervan. 

 

Werkprocessen 

In de Taakdelegatie werkwijze zullen casemanagers taken uitvoeren voor de bedrijfsarts die 

daarna het verslag doorneemt en een conclusie vastlegt. De inzet van bedrijfsartsen voor 

spreekuren wijzigt. De monitoring van langer lopende dossiers wijzigt. Hierbij zult u een aantal 

keuzes maken, bijvoorbeeld over: stel ik de kerndocumenten uitsluitend intern op via 

Taakdelegatie, wat is de handelingsvrijheid van de casemanager, etc. Deze werkprocessen 

dienen uiteraard helder te zijn uitgewerkt voor alle betrokken rollen.  

 

Systeeminrichting 

Uw werkproces wijzigt en daarmee ook het protocol in uw verzuimsysteem. Idealiter werken de 

Triage applicaties en het verzuimsysteem naadloos samen. Dat werkt zo: in uw verzuimprotocol 

geeft u aan wanneer de casemanager een Triage gebruikt. Na het afronden van de Triage 

worden via de koppeling automatisch het rapport en vervolgactiviteiten in het verzuimsysteem 

geplaatst (zie paragraaf over de koppeling). 

 

Documentatie  

Het documenteren van het nieuwe werkproces, de systeeminrichting, maar ook de 

gegevensverwerking is essentieel voor gecertificeerde arbodiensten en de privacyregelgeving 

onder de AVG.  

 

6      Koppelen van de Triage applicaties aan uw verzuimsysteem 

In een efficiënt werkproces zijn dubbele of onnodige handelingen geëlimineerd. Een uitgebreide 

interface tussen de Triage applicaties en uw verzuimsysteem optimaliseert de Taakdelegatie 

werkwijze verder. Grote kans dat we met uw verzuimsysteem al een actieve koppeling hebben, 

dan hoeven we die alleen maar in te richten voor uw organisatie. Als er nog geen actieve 

koppeling is, dan gaan we graag samen met u in gesprek met uw leverancier.  

 

TriageExpert heeft koppelingen met: VerzuimSignaal, Dotweb, Promis, Humannet, Adapt en we 

werken aan een koppeling met CompuCase. 

 

Gaan we voor u koppelen met een (voor ons) nieuwe leverancier, dan nemen wij het 

projectmanagement op ons. U heeft daar dus geen omkijken naar.  

 

Dienstverlening van TriageExpert  

        Vragen staat vrij: daar gaan we ver in bij TriageExpert. U kunt ons altijd bellen of mailen voor 

advies, om ervaringen te delen of om even te sparren. Daar betaalt u niets voor. 

 

U kunt TriageExpert ook vragen om werkprocessen en documentatie voor u te verzorgen. 

Waar mogelijk maken we gebruik van reeds aanwezige stukken om u kosten te besparen. Ons 

uurtarief hiervoor is € 125,-.  



 

     

7  Management informatie 

Alle waarden die in de TriageExpert applicaties worden ingevoerd, kunnen anoniem worden 

opgeslagen in een database naar uw keuze. Indien gewenst kunnen wij een database voor u 

opzetten. Zo kunt u via deze route management informatie opdoen over bijvoorbeeld de 

oorzaken van verzuim.  

 

8  Community 

Onze klanten hebben de Taakdelegatie werkwijze gemeen. Uw concullega’s en u hebben allen 

baat bij de ontwikkeling van Taakdelegatie in de markt. TriageExpert maakt zich daarom sterk 

voor: 

 Goede instrumenten 

 Acceptatie van Taakdelegatie in de markt en de politiek 

 Aanscherpen van de methodiek na publicatie van richtlijnen door bijvoorbeeld de NVAB 

of de AP 

 Regelmatige afstemming met juristen en klanten over de grenzen aan veilige 

taakdelegatie 

 Deelname aan klankbordsessies bij brancheverenigingen en politiek  

 

We komen met enige regelmaat bijeen door het organiseren van ronde tafel sessies, trainingen, 

of ontwikkelsessie. Ook houden we voor u een actieve LinkedIngroep bij.  

 

 

--------------- 

 

CONTACTGEGEVENS 

 

Rick van Buuren 

Directeur 

rvbuuren@triageexpert.nl 

06-28075395 

                                                   
1 Dit geldt niet indien u een zelfbouw verzuimsysteem gebruikt. 

Dienstverlening van TriageExpert  

Onze belofte: u betaalt TriageExpert nooit meer dan eenmalig €500,- voor een koppeling1. 

Bij bestaande koppelingen zijn dit de kosten voor het activeren, inrichten en testen van de 

koppeling. Bij nieuwe koppelingen limiteren wij de kosten voor u tot €500,-. 

https://www.linkedin.com/groups/3357877
mailto:rvbuuren@triageexpert.nl

