
 

 

 

Onafhankelijke inrichting van de   
Second Opinion bedrijfsarts voor 

werkgevers, arbodiensten  en 
verzuimverzekeraars 

 
Stichting De Landelijke Second Opinion Poli 
is een onafhankelijk arbeidsmedisch 
expertisebureau, dat in landelijk dekkende 
oplossingen denkt.  In deze brochure leest 
u over ons voorstel om een gratis 
basisovereenkomst te sluiten voor de 
second-opinionverplichting volgens de 
nieuwe Arbowet van juli 2017. 
 
 



 

 

 

Kosteloos voldoen aan de nieuwe Arbowet 

De Landelijke Second Opinion Poli  heeft per 14 mei  

2018 een landelijk dekkende basisoplossing gelanceerd 

waarmee werkgevers kosteloos kunnen voldoen aan de 

verplichtingen uit de nieuwe Arbowet voor de invulling 

van de second opinion verplichting (door een 

onafhankelijke bedrijfsarts).  

 

Second opinion: nieuw middel om re-integratie te 

bevorderen. 

Een van de grootste veranderingen in de nieuwe 

arbowet is dat bij gerede twijfel over het advies van uw 

vaste bedrijfsarts (arbodienst), de werknemer 

gerechtigd is een second opinion aan te vragen bij een 

andere onafhankelijke bedrijfsarts.  Dit kan naar onze 

mening bijdragen aan herstel van vertrouwen in het re-

integratieproces. 

 

Dit jaar al veel aanvragen voor second opinion 

Momenteel is het nog lastig precies te voorspellen hoe 

vaak werknemers de second opinion zullen gaan 

aanvragen. Sinds begin januari 2017 ontvangen wij 

maandelijkse tientallen aanvragen binnen voor een 

onafhankelijke second opinion. Vanaf juli 2017 vullen wij 

voor werkgevers en arbodiensten al deze verplichting in.  

 

Van deskundigenoordeel naar second opinion 

Het UWV neemt per jaar circa 24.000 

deskundigenoordelen af. De second opinion neemt een 

nieuwe zelfstandige plaats in naast het 

deskundigenoordeel. Het beoogde doel is om de 

werknemer het recht toe te kennen de beoordeling van 

de primaire bedrijfsarts door een onafhankelijke 

bedrijfsarts te  toetsen. Daarbij verwachten wij dat als 

werknemers zich zullen realiseren dat het recht op een 

second opinion bij een externe onafhankelijke 

bedrijfsarts bestaat, zij hier ook sneller gebruik van 

zullen maken.  

 

Onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau 

Zowel bij werknemers, de werknemersvertegen-

woordiging als ook bedrijfsartsen zelf, bestaat derhalve 

een sterke voorkeur om de second opinion door een 

onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau te laten 

uitvoeren om de onafhankelijkheid van de ‘eigen’ 

arbodienst van de werkgever te onderstrepen.  

 

 

Waarom? 

1. Voor 1 juli 2018 dienen werkgevers een oplossing 

gecontracteerd te hebben, waarbij de 

ondernemingsraad geconsulteerd dient te worden 

vanwege het instemmingsrecht op arbozaken.  

2. Via de Landelijke Second Opinion Poli is het mogelijk 

voor werkgevers om efficiënt en kosteloos een 

basisovereenkomst af te sluiten met de Stichting De 

Landelijke Second Opinion Poli als onafhankelijke en 

onpartijdige organisatie,  waarbij de kans groot is dat de 

ondernemingsraad met deze oplossing kan instemmen. 

3. Werknemers van aangesloten en reeds gecontracteerde 

werkgevers kunnen direct via de beveiligde portal een 

second opinion aanvragen, welke vervolgens binnen 5 

werkdagen wordt ingepland, maar ook particulieren en 

niet aangesloten werkgevers kunnen direct een second 

opinion aanvragen.  

4. De uitgevoerde second opinion voldoet aan de eisen van 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid zoals de Arbowet 

(en Arbobesluit) stelt en kan rekenen op steun van 

werknemers, werkgevers en ondernemingsraden. 

 

De voordelen 

1 Snelle doorlooptijden. Binnen 5 dagen wordt de 

bedrijfsarts ingepland en binnen 10 werkdagen wordt de 

second opinion afgehandeld inclusief rapportage, zodat de 

re-integratie van medewerkers geen vertraging lijdt.  

2. Een geautomatiseerd en veilig werkproces. Het 

werkproces is eenvoudig, veilig (AVG-conform) en volledig 

geautomatiseerd, waarbij de second opinion procedure - 

zoals uitgewerkt in het arbobesluit – nauwgezet wordt 

gevolgd. Dit realiseren wij door efficiënte en 

geautomatiseerde klantenportals te koppelen aan onze 

website www.secondopinionpoli.nl.  

3. De garantie van ervaren bedrijfsartsen. De Landelijke 

Second Opinion Poli draagt er zorg voor dat de uit te 

voeren second opinions door ervaren bedrijfsartsen wordt 

uitgevoerd, de doorlooptijd van 10 dagen wordt gehaald en 

wordt uitgevoerd conform het vigerende arbobesluit.  

4. Re-integratie snel weer op koers.  Via de Landelijke  

Second Opinion Poli brengen wij de re-integratie snel weer 

op koers. De kwalitatief hoogwaardige en onpartijdige 

benadering van onze bedrijfsartsen slaat een brug tussen 

werknemers, ondernemingsraden en werkgevers en draagt 

daarmee bij aan optimale arbozorg.  

 

 

 

De second opinion 

 

Oplossing voor werkgevers 

 

http://www.secondopinionpoli.nl/
https://www.expertisebalie.nl/second-opinion-verplichting/
http://www.secondopinionpoli.nl/


 

 

Kosteloos basiscontract voor werkgevers 

Via een gratis basisovereenkomst (hetzij via de 

arbodienst, verzekeraar of direct met de Landelijke 

Second Opinion Poli conformeert de werkgever zich 

bovendien aan een klachtenreglement en 

privacyreglement (AVG conform welke aanvaardbaar is 

voor de OR en wordt volledig aan de vernieuwde 

Arbowet voldaan. De werkgever gaat een (kosteloos) 

basiscontract aan na instemming c.q. consultatie van de 

OR van de werkgever/ onderneming.  

 

Verzekering of contract afsluiten via website 

Werkgevers kunnen met ingang van 1 september 2017 

naar keuze de verzuimverzekering en/of het 

basiscontract en klachtenreglement afsluiten via het 

verkoopkanaal van de verzekeraar en/of direct via de 

Landelijke Second Opinion Poli. De second opinions 

worden hetzij direct door de verzekeraar voldaan, hetzij 

door de werkgever (afhankelijk van de vormgeving van 

de polis).  

 

Login beveiligd verwijzingsportaal 

De werkgever ontvangt een login tot een beveiligd 

verwijzingsportaal, waarin alle verwijzingen naar De 

Landelijke Second Opinion Poli kunnen worden 

gemonitord.  

 

Beveiligde informatieportals 

De Landelijke Second Opinion Poli werkt met honderd 

procent beveiligde informatieportals voor werkgever, 

werknemer en bedrijfsarts, die voldoen aan de AVG met 

ingang van 25 mei 2018.  

 

Wij voldoen aan alle voorwaarden  

De Landelijke Second Opinion Poli voldoet aan de door 

NVAB en het ministerie van SZW gestelde voorwaarden 

en biedt een klachtenregeling aan die getoetst is om 

door personeelsvertegenwoordiging geaccepteerd te 

worden.  

 

Landelijke dekking, snelle afhandeling 

De Landelijke Second Opinion Poli garandeert landelijke 

beschikbaarheid van bedrijfsartsen. Wij kunnen binnen 

vijf werkdagen een medewerker inplannen en binnen 

tien werkdagen de second opinion afronden met een 

rapportage.  

 

 

 

Concurrerende prijzen Second Opinion 

Wij bieden vastgestelde prijzen op uurbasis.  

 

Wij bieden heldere en reële tarieven tegen een maximale 

kwaliteit. De Second opinion wordt door de Landelijke 

Second Opinion Poli exclusief  btw gefactureerd op grond 

van het door de belastingdienst gepubliceerde Arbobesluit 

BTW. 

 

Producten second-opinionkanaal  Tarief in  € 

Ex BTW 

Basisuurtarief 

(exclusief door te belasten kosten) 

175,-  

(per uur) 

Spreekuur telefonisch (met 

rapportage) vanaf 

250  

Spreekuur (met rapportage en FML) 

vanaf (op uurbasis)  

Tussen de 3,5 – 6  uur 

175,- 

 

 

 

  

Hoe werkt het? 

 
Onze tarieven 

 

De Second Opinion Poli is een initiatief van De 

Landelijke Expertisebalie BV, IKA-Ned BV en 

Expereans BV.  

 



 

 

 

Onze visie 

De Landelijke Second Opinion Poli heeft als visie dat de 

uitvoering van het werknemersrecht op een second 

opinion door onafhankelijke en onpartijdige 

bedrijfsartsen, – zoals opgenomen in de Arbowet bij 

voorkeur door onafhankelijke arbeidsgeneeskundige 

expertisebureaus uitgevoerd moet worden.  

 

Wij zijn ervaren specialisten 

Stichting De Landelijke Second Opinion Poli is opgericht 

door De Landelijke Expertisebalie, IKA-Ned en Expereans 

met ondersteuning vanuit de FNV.  Deze landelijke 

oplossing voor de second opinion wordt met ingang van 1 

oktober 2017 ondersteund door een Raad van Advies, 

professionals met een aantoonbare achtergrond in 

werknemers- en werkgeversvertegenwoordiging.  

 

Wij hebben een landelijk dekkend netwerk 

De Landelijke Second Opinion Poli biedt een landelijk 

dekkend netwerk aan bedrijfsartsen en beschikken over 

een flexibele arbeidspool) en spreekuurlocaties aan, 

waarmee werkgeversorganisaties kunnen voldoen aan de 

second-opinionverplichting zoals gesteld in de nieuwe 

Arbowet per 1 juli 2017. De Landelijke Second Opinion 

Poli is lid van de KOM (Stichting Kwaliteit op Maat). 

 

Wij zijn onafhankelijk 

De Landelijke Second Opinion Poli is door haar 

onafhankelijkheid een voorkeurspartners voor 

werkgevers, arbodiensten en 

werknemersvertegenwoordiging (OR en MR)   

 

Wij voldoen aan de laatste wetgeving 

De inrichting van het second-opinionkanaal en het 

consultatierecht van De Landelijke Second Opinion Poli 

wordt geprotocolleerd en voldoet aan de laatste 

wetgeving op dit gebied. Het wordt volledig 

geautomatiseerd aangeboden met beschermde 

portalomgevingen voor: 

• De werknemer 

• De werkgever 

• De bedrijfsarts 

 

Meer weten? Bel met onze directie Hans Pleiter 06-20361387 

(bedrijfsarts) of Eric aan de Stegge 06-18519658 (jurist) of 

bezoek onze website www.secondopinionpoli.nl 

 

Werkgevers Werknemers 

Een contract met De 

Landelijke Second 

Opinion Poli is 

kosteloos, kan rekenen 

op instemming van de 

ondernemingsraad en 

u voldoet per direct 

aan de nieuwe 

Arbowetgeving. 

Werknemers 

verkrijgen zekerheid 

van een 

onafhankelijke 

bedrijfsarts, waarmee 

de acceptatie van het 

oordeel van de 

bedrijfsarts wordt 

vergroot. 

Door een contract te 

sluiten met een 

onafhankelijk 

expertisebureau 

vergroot u de 

acceptatie van het 

oordeel van de second 

opinion en wordt 

bijgedragen aan 

optimale re-integratie  

Binnen tien 

werkdagen kan een 

werknemer zekerheid 

hebben over de 

juistheid van zijn 

belastbaarheid ten 

aanzien van werk.  

Heldere tarifering op 

uurbasis. De second 

opinion poli 

concurreert niet met 

arbodiensten en kan 

daarom goed met ze 

samenwerken voor 

efectieve re-integratie. 

Werknemers 

beschikken over een 

duidelijk 

klachtenreglement, 

zodat ze weten 

wanneer zij het recht 

op een second opinion 

kunnen uitvoeren.  

Snelle doorlooptijden 

en geen verloop van 

kostbare re-

integratietijd! 

Geen verlies van 

kostbare re-

integratietijd en snel 

duidelijkheid. 

Verzekering van 

continu hoge kwaliteit, 

kostenbewaking en 

doorlooptijden. 

Binnen vijf werkdagen 

een second opinion en 

binnen tien 

werkdagen een 

rapportage;  geen 

vertraging in re-

integratieproces.  

Betaalbare verzekerde 

oplossing voor MKB 

(collectief verzekerde) 

werkgevers door 

opname in basispakket 

of aanvulling op 

verzuimverzekering.  

De Landelijke Second 

Opinion Poli is geen 

arbodienst. De 

medewerker is 

verzekerd van een 

onafhankelijk oordeel. 

Voordelen werkwijze 

 

Wie zijn wij? 

 

http://www.secondopinionpoli.nl/


 

 

 

 

 

 

Beslisboom second opinion 
 


