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Ondersteuning van een case op de werkvloer door de 
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Inhoud rugrevalidatieprogramma
www.fmp-fbz.fgov.be
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Filmpje

Uit de praktijk

Preventieprogramma lage rugpijn

Multidisciplinaire revalidatie in erkende revalidatie:

Gratis deelname 36 revalidatiesessies (terugbetaling remgeld)

Tussenkomst verplaatsingskosten (max. 1000 km)

Voordelen voor de werknemer
Aanpak op twee niveau’s

Ergonomische coaching op werkplek:

Training toepasbare technieken op de werkvloer.
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Reductie van de kans op herval van de betrokken 
werknemer.

Overzicht ergonomische knelpunten werkplek via 
verslag.

Financiële tussenkomst  (max. 402,05 euro) per 
werknemer die:

Een ergonomische analyse laat uitvoeren van de werkpost

En/Of

De betrokken werknemer via de ergonoom van de EDPBW de 
geschikte rug sparende technieken laat aanleren

Voordelen voor de werkgever
Financieel
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Opvolging door HR-dienst van medewerkers met 
risicoprofiel

Doorverwijzing bezoek voorafgaand aan de 
werkhervatting

Bedrijfsarts checkt of werknemer voldoet aan de voorwaarden.

Bedrijfsarts doet doorverwijzing van werknemer, naar erkend 
revalidatiecentrum voor rugrevalidatieprogramma.

Bedrijfsarts vult de aanmeldingsformulieren in.

Werkhervattingsonderzoek

Praktische invulling voor werkgevers
Aanpak
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Individueel gesprek werknemer

Bespreking belangrijkste taken en observatie  werkpost

On-the-job training: aanleren rugvriendelijke methodes

Verslag: overzicht tips en knelpunten in omgeving

Inhoud interventie niveau 1 – ergo coaching 

Praktische invulling ergonomie

Terugbetaling interventie door FBZ: 

(€402,05)

Factuur

Verslag

Formulier terugbetaling

Inhoud interventie niveau 2 - Pilootproject

Praktische invulling ergonomie

Voorwaarden:  

De werknemer heeft niveau 1 interventie doorlopen en heeft:

Het werk niet hervat

Het werk hervat, enkel in aangepast werk

Herval met min. 7 dagen 
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Inhoud interventie niveau 2 - Pilootproject

Praktische invulling ergonomie

Doel?

Ondersteuning bij re-integratie door ergonoom

Duurzame werkhervatting met behoud rentabiliteit

In de praktijk: Re-integratie casus
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Situering niveau 2 interventie

Dame 55 jaar

Reeds 19 jaar productie operator bij 

voedingsverwerkend bedrijf

4/5de tewerkstelling

Ziekteverzuim door lumbale rugproblematiek –

verleden tevens schouderklachten

Arbeidsgeneesheer verwijst door voor 

rugrevalidatie

Geschiktheidsverklaring mutualiteit, 

rugrevalidatie nog lopende
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In de praktijk: Re-integratie casus
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Situering niveau 2 interventie

Arbeidsgeneesheer acht werkhervatting niet haalbaar

Statuut tijdelijke werkloosheid omwille van medische redenen 

(RVA C3.2) 

Ongerustheid vanuit medewerker, directie, 

afdelingsverantwoordelijke, arbeidsgeneesheer: haalbaarheid 

werkhervatting? 

Ergonoom Mensura ondersteunt de re-integratie

Probleem: Progressief hervatten via mutualiteit niet mogelijk

Job analyse: in kaart brengen job vereisten & capaciteiten 

werknemer:

Observatie werkplek & analyse takenpakket werknemer (vereisten)

Gesprek met werknemer (capaciteiten)

Gesprek met verantwoordelijke (vereisten)

Job matchingtool: vergelijking vereisten functie met de 

resterende capaciteiten van de medewerker. 

Opmaak balans in overleg met arbeidsgeneesheer.

Voorstellen oplossingen op 3 niveaus:

Arbeidsomgeving

Takenpakket

Arbeidsritme

Aanpak

In de praktijk: Re-integratie casus
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In de praktijk: re-integratie casus
Aanpak niveau 2 interventie

Knelpunten jobmatching:

Fysieke aspecten: Rompbewegingen – armbewegingen – staan – etc.

Psychosociale factoren: Initiatiefname – probleemoplossend vermogen 
– inschattingsvermogen etc.

Sterktes jobmatching:

Stappen – zitten – hand/vingerbewegingen – etc.

Psychosociale factoren: Ervaring (vaste waarde) – motivatie –
teamwork - etc.

FYSIEKE ASPECTEN

Matchen Dismatchen

Hand/vingerbewegingen Armbewegingen

Fijn motorische vaardigheden Rompbewegingen

Hoofdbewegingen Staan

Zitten Heffen

Stappen Schuiven, trekken en duwen

Klimmen Uithoudingsvermogen
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Overkoepelend overleg met de betrokken actoren

Aanpak

In de praktijk: Re-integratie casus
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In de praktijk: re-integratie casus
Aanpak niveau 2 interventie

Aanvraag loonkostensubsidie VDAB voor aanpassingen in 

arbeidsomgeving, arbeidsritme of takenpakket:

VOP (Vlaamse Ondersteunings Premie): Forfaitair bedrag op basis 
van loon medewerker

Terugbetaling arbeidspostaanpassing

Hoe?

Rechtstreekse erkenning op basis van diagnose: 
Code G 551 = Zenuwwortel en plexusletsel door aandoeningen van 
tussenwervelschijven

Gevolg: Erkenning arbeidshandicap en VOP, vanuit VDAB.

Werkgever vordert 20% van referteloon terug per kwartaal (5 jaar)
Verlenging nadien mogelijk mits motivatie

ARBEIDSRITME:

Verlenging statuut werkloosheid medische redenen.

Opstart stage om arbeidsritme progressief op te bouwen.

Stage wordt begeleid door jobcoach GOB(*):

On the job coaching 

Opvolggesprekken: Evolutie werkhervatting

Duur stage: 2 maanden

Halftijds tijdskrediet eindeloopbaan (voor 55+) – toekomst: 
tewerkstelling 20u/week waardoor fysieke belasting daalt.

In de praktijk: re-integratie casus
Afspraken overkoepelend overleg

*Gespecialiseerd opleidings- begeleidings- en bemiddelingscentrum 
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TAKENPAKKET:

Opmaak opleidingsplan voor gerichte opleiding gedurende 
stageperiode: 

fase 1 = dubbel lopen, 

fase 2 = werken onder begeleiding, 

fase 3 = volledig zelfstandig

Aanpassingen organisatie werk: 

Voorzien van reservebekers

Reinigen machine per twee ipv alleen

In de praktijk: re-integratie casus
Afspraken overkoepelend overleg
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ARBEIDSOMGEVING:

Aangepast handvat kar op goede hoogte.

Aanpassing afwastafel: Hoogte & diepte afwasbakken. 
Voorkomen voorovergebogen werkhouding. 

Automatisch wegen i.p.v. manueel inkappen boven 
schouderhoogte.

In de praktijk: re-integratie casus
Afspraken overkoepelend overleg
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Duurzame werkhervatting mogelijk? 

Grondig overleg met alle betrokken actoren.

Observatie van de werkplek en indien nodig alternatieve 

werkplekken.

Toepassen van de beschikbare wettelijke maatregelen bv. VOP, 

progressieve werkhervatting, arbeidspostaanpassing, etc.

Samenwerking tussen werknemer, ergonoom, bedrijfsleider, 

arbeidsgeneesheer.

In de praktijk
Conclusie

Vragen?

hanne.kenis@mensura.be


