
Sneller herstel
Controle over uw leven. 
Sneller beter worden. 
Weer aan het werk.

Mensen die werken voelen zich vaak gelukkiger.  Ze zijn ook meer tevreden over hun 

leven. Dat blijkt uit onderzoek. Reinier van Arkel en het UWV vinden het belangrijk dat 

iedereen gelukkig en tevreden is. Ook voor u. Ze zijn daarom samen gestart met het 

project Sneller herstel.

Weer aan het werk
Sneller herstel is een behandeling en re-integratie ineen. Zodat mensen die nu niet 

werken, weer een baan vinden (re-integratie heet dat). Het project duurt 1 jaar. Een 

behandelaar van Reinier van Arkel geeft de behandeling. Een coach helpt namens het 

re-integratiebedrijf. En een arts en arbeidsdeskundige van het UWV begeleiden het 

project. Het doel: ervoor zorgen dat u weer aan het werk kunt.

Kunt ú meedoen aan Sneller herstel?
Krijgt u via het UWV in Den Bosch een WIA-uitkering, een Wajong-uitkering of een 

Ziektewet-uitkering? En start u bij Reinier van Arkel een behandeling? Dan kunt u 

meedoen. 

Wat gebeurt er precies voordat u kunt meedoen?
•  U heeft eerst een gesprek met uw behandelaar van Reinier van Arkel. De behandelaar 

meldt u daarna aan bij het UWV.

•  U heeft een gesprek met een arts van het UWV (de verzekeringsarts) en een arbeids-

deskundige - die veel weet over werk. 

•  De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige geven een advies. In dit advies staat 

wat er allemaal moet gebeuren, zodat u na 1 jaar weer kunt werken.

>>

Wilt u weer aan het 
werk en meedoen in 
de samenleving? 
Controle hebben over 
uw eigen leven? 
En sneller herstellen 
en beter worden? 



•  Het UWV meldt u aan bij een re-integratiebedrijf.

•  U maakt samen met een coach van het re-integratiebedrijf een plan. Hierin 

staan uw doelen: wat er volgens u moet gebeuren om weer te kunnen werken.

•  U bespreekt uw plan met de coach van het re-integratiebedrijf, de arbeidsdes-

kundige van het UWV en uw behandelaar van Reinier van Arkel.

•  U start met Sneller herstel. Het project duurt 1 jaar.

Wie doet wat tijdens Sneller herstel?
•  De behandelaar van Reinier van Arkel helpt u om uw manier van denken, uw ge-

drag en uw gevoel te veranderen. Zodat u zich bijvoorbeeld steeds beter voelt. 

En positiever gaat denken. Dit heet cognitieve gedragstherapie.

•  De coach van het re-integratiebedrijf helpt u met het vinden van een plek waar 

u weer kunt oefenen met werken. 

•  De behandeling en het oefenen met werken starten tegelijk. Uw behandelaar 

let er natuurlijk goed op dat u dit ook aankunt. En dat u de doelen uit uw plan 

behaalt.

•  U heeft tijdens het jaar vaak contact met uw coach en uw behandelaar. U be-

spreekt dan wat er goed gaat. En wat er misschien moet veranderen.

•  Na 12 maanden heeft u een eindgesprek met uw behandelaar, uw coach van 

het re-integratiebedrijf en de arbeidsdeskundige van het UWV (die uw Sneller 

herstel heeft gevolgd). 

Meer informatie  
De behandelaar van Reinier van Arkel geeft u graag nog meer informatie over 

Sneller herstel. De behandelaar kan u ook aanmelden als u dat wilt. 

Vertrouwelijk informatie delen
De behandelaar van Reinier van Arkel en de verzekerings-

arts van het UWV moeten weten hoe u zich voelt. En wat 

uw klachten zijn. Pas dan kunnen ze u ook goed helpen. Ze 

willen deze informatie daarom vertrouwelijk met elkaar delen. 

Maar dat kan alleen als u hiervoor toestemming geeft. U kunt 

toestemming geven met een machtigingsformulier. U krijgt dit 

formulier van uw behandelaar.

Reinier van Arkel
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info@reiniervanarkel.nl
www.reiniervanarkel.nl
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