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Tijdelijke werkinstructies beschikkingen in kader 

van versnellingsmaatregel 6 
Opstellen beschikking en informeren. 

Bij het opstellen van de ontvangstbevestiging SWIAI09-02 selecteer je dat er een gesprek met de 

AD zal plaatsvinden. 

Bij het opstellen van de beschikking SWIIB21-12 & 15 en afwijzing SWIIB22-17 zijn in het kader 

van versnellingsmaatregel 6 er een aantal tekstfragmenten die geselecteerd moeten worden. 
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Opstellen ontvangstbevestiging SWIAI09-02 Ontvangstbevestiging aanvraag WIA 
 

 Je selecteert onder ‘Wat kunt u verwachten?’ ‘arts’ en past dit aan naar ‘arbeidsdeskundige’. 

 Bij tekstfragment ‘ook gesprek met arbeidsdeskundige’ selecteer je ‘GEEN KEUZE’ 

 

 Je maakt de beslissing definitief 

 Je maakt een vervolg brief voor de belanghebbende werkgever 
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Opstellen beschikking SWIIB21-12 Beschikking WGA-LGU en toelichting 
 

 Je selecteert onder tekstfragment ‘standaard beoordeling of MR6’ ‘maatregel 6’. 

 
 Onder de bijlage voeg je ‘Toelichting op beslissing’ toe. 

 In de bijlage selecteert onder tekstfragment ‘80-100 of minder dan 80 proc arbeidsongeschikt’ 

’80-100 proc arbeidsongeschikt en maatregel 6’ 

 
 In de bijlage selecteert onder tekstfragment ‘Verwijzing naar rapp. VA en/of AD’ ’beoordeling 

volgens maatregel 6’ 

 
 Je maakt de beslissing definitief 

 Je maakt een vervolg brief voor de belanghebbende werkgever 
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Opstellen beschikking SWIIB21-15 Beschikking WGA-LAU 80-100 procent ao en 

toelichting 
 

 Onder de bijlage voeg je ‘Toelichting op beslissing’ toe. 

 Je selecteert onder tekstfragment ‘gewone beoodeling of maatregel 6’ ‘maatregel 6’. 

 
 Je selecteert onder tekstfragment ‘Verwijzing naar rapp. VA en/of AD’ ‘beoordeling volgens 

maatregel 6’.

 
 Je maakt de beslissing definitief 

 Je maakt een vervolg brief voor de belanghebbende werkgever 
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Opstellen Afwijzing SWIIB22-17 Afwijzing en toelichting 
 

 Je selecteert bij tekstfragment ‘Verwijzing naar informatie van de AD en/of arts’ en selecteert 

‘beoordeling volgens maatregel 6’ 

 

 
 Je maakt de beslissing definitief 

 Je maakt een vervolg brief voor de belanghebbende werkgever 


