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Nieuwe verbeterde formulieren 
voor het Re-integratieverslag!
Vanaf nu hebben de UWV-formulieren voor het re-integratieverslag 
een nieuw jasje. De formulieren zijn verbeterd én gestandaardiseerd. 
Dat is gebeurd in samenwerking met een vertegenwoordiging van 
werkgevers en arbodiensten.

Het Re-integratieverslag is de toets op alle inspanningen 
van werkgever en werknemer om de zieke medewerker  
te re-integreren. UWV kan de werkgever een loonsanctie 
opleggen, als die inspanningen onvoldoende zijn.  
Het Re-integratieverslag bestaat uit meerdere documenten, 
waar UWV formulieren voor heeft. Die formulieren zijn 
verbeterd, in samenwerking met een vertegenwoordiging 
van werkgevers en arbodiensten. Daarnaast is er een 
digitale uploadfunctie aan het werkgeversportaal toegevoegd, 
waarmee de formulieren elektronisch en gestandaardiseerd 
door werkgevers en arbodiensten kunnen worden 
aangeleverd. 

Veel voordelen
Het gebruik van de nieuwe UWV-formulieren is (nog 
steeds) niet verplicht. Digitaal aanleveren ook niet. 
Dat komt omdat de huidige Wet Poortwachter 
vormvrijheid toestaat. Maar het gebruik van de nieuwe 
UWV-formulieren heeft wel veel voordelen. Zo zijn ze niet 

alleen gebruiksvriendelijker, ze komen ook direct binnen 
in het UWV-systeem, waardoor ze sneller kunnen worden 
afgehandeld. Daarnaast krijgt de inzender een digitale 
bevestiging dat de formulieren bij UWV zijn ontvangen.

Wat is er precies veranderd?
In de eerste plaats zijn de formulieren duidelijker en 
overzichtelijker geworden en hebben ze een andere naam 
gekregen. In de tweede plaats hebben we overbodige 
vragen en onderdelen verwijderd. In plaats van 9 
formulieren, zijn er daardoor nu nog maar 7 formulieren: 
er zijn twee formulieren vervallen en de inhoud daarvan  
is opgenomen in één van de overgebleven formulieren.  
In het onderstaande overzicht is te zien wat er precies 
veranderd is.

Oude naam Nieuwe naam Wie vult het in? Bijzonderheden

Probleemanalyse WIA Probleemanalyse Arbodienst  

Bijstelling probleemanalyse WIA Bijstelling probleemanalyse Arbodienst  

Plan van aanpak WIA Plan van aanpak Werkgever en werknemer  

Bijstelling plan van aanpak WIA Vervallen Werkgever en werknemer Bijstellingen worden voortaan  
op het formulier (Eerstejaars) 
evaluatie vermeld.

Eerstejaarsevaluatie van het plan 
van aanpak WIA

(Eerstejaars)evaluatie Werkgever en werknemer Dit formulier wordt gebruikt voor:
• Bijstellingen Plan van Aanpak
• Eerstejaarsevaluatie
•  Nieuwe afspraken (bijvoorbeeld 

uit voortgangsgesprekken)

Actueel oordeel bij de 
probleemanalyse WIA

Actueel oordeel bedrijfsarts of 
arbodienst

Arbodienst  

Eindevaluatie van het plan van 
aanpak WIA

Eindevaluatie Werkgever en werknemer  

Medische informatie WIA Medische informatie Arbodienst Alleen de werknemer mag deze 
informatie (per post) aanleveren!

Oordeel werknemer Vervallen Werknemer Formulier is nu geïntegreerd in  
de aanvraag WIA


