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WORKSHOP 
RE-INTEGRATIE IN DE ZORG

Affligem, dinsdag 8 oktober

Els Mermans, The Working Link

Kristien Selis, IDEWE
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TERUG AAN HET WERK?

• Afwezig 3-6 maanden: 50% terug naar dezelfde werkgever

• Afwezig > 1 jaar: kans daalt tot 10%

• Ondersteuning: hogere cijfers
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WERK MAAKT DEEL UIT VAN HERSTEL 

• Sociale contacten

• Iets betekenen in de maatschappij

• Structuur 

• Financiële zekerheid

• …
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ICF: INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, 
DISABILITY AND HEALTH

• Begrippenkader om het functioneren van mensen (arbeidsongeschikte 
werknemers) te beschrijven – welke factoren zijn van invloed op dit 
functioneren?

• Vaak is het niet – alleen – interessant te weten wat de werknemer niet 
meer kan, maar juist wat diegene nog wél kan.

WHO
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80% VAN ALLE LANGDURIG ZIEKEN WIL TERUG AAN DE SLAG

• Zaken die een goede terugkeer bevorderen
o Respectvol behandeld worden door collega’s en werkgever

o Aanpassingen aan de job

o ….

• Zaken die een terugkeer in de weg staan

o Angst

o Conflicten op het werk 

o Men verwachte dat ik vanaf dag 1 weer de oude was 

o Mijn takenpakket werd niet aangepast

o Geen motivatie: werk niet (meer) graag doen, werkdruk te hoog

o ….
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KB RE-INTEGRATIE: IN 5 STAPPEN

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5

Instroom

Re-integratiebeoordeling Re-integratieplan

Uitvoering/opvolging

re-integratieplanoverleg
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MOGELIJKE BESLISSINGEN ARBEIDSARTS

• Op  termijn hervatten mogelijk:

• Intussen aangepast/ander werk (A)

• Intussen geen aangepast/ander werk mogelijk (B) (Her-evalueren)

• Definitief ongeschikt

• Niet geschikt voor eigen werk wel voor ander werk binnen bedrijf (C)

• Niet geschikt voor eigen werk of ander werk binnen bedrijf (D) (Medische 
overmacht)

• Nog geen beslissing mogelijk wegens medische redenen (E) (Her-
evalueren)
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WIE KAN ONDERSTEUNEN

• Externe diensten

o Preventieadviseur Arbeidsarts

o Preventieadviseur Ergonomie

o …

• HR-diensten

• Zelfstandige Certified Return to Work Coördinator 

• Andere actoren



9

PREVENTIE PROGRAMMA LAGE RUGPIJN

• Wie heeft er recht op?
o Werknemer uit de privésector, provinciale of gemeentelijke overheidsdienst

o Rugbelastend werk: blootstelling mechanische trillingen of ergonomische belasting 
voor de rug

o Arbeidsongeschikt wegens lage rugpijn of heelkundige ingreep lage rug

- sinds minstens 4 weken en niet langer dan 6 maanden 

- sinds minstens 1 week en niet langer dan 6 maanden en al arbeidsongeschikt geweest 
voor lage rug gedurende minstens 3 weken in 12 maanden dievoorafgaan aan huidige 
arbeidsongeschiktheid

- Aan het werk maar in verleden aan één van vorige voorwaarden voldaan en bij 
werkhervating aangepast of ander werk gekregen

o Akkoord behandelend arts

o Steeds vrijwillig, kan niet worden opgelegd!

HTTPS://FEDRIS.BE/NL/SLACHTOFFER/BEROEPSZIEKTEN-PRIVESECTOR/REVALIDATIEPROGRAMMA-VOOR-LAGE-RUGPIJN
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PREVENTIE PROGRAMMA LAGE RUGPIJN

• Voordelen voor de werknemer?

o Terugbetaling persoonlijk aandeel voor maximaal 36 multidisciplinaire 
revalidatiesessies van 2 uur in door Fedris erkend revalidatiecentrum (kine, 
ergo, fysio…)

o Vergoeding verplaatsingskosten

o Evaluatie en verbetering ergonomische werkomstandigheden

• Voordelen voor de werkgever?

o Financiële tegemoetkoming bij ergonomische analyse van de 
arbeidsomstandigheden.

HTTPS://FEDRIS.BE/NL/SLACHTOFFER/BEROEPSZIEKTEN-PRIVESECTOR/REVALIDATIEPROGRAMMA-VOOR-LAGE-RUGPIJN
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o Aanpassingen arbeidsomgeving/arbeidspost/arbeidsgereedschap, kledij 
(voor werk- en werknemer)

o Verplaatsings- en verblijfskosten (voor werknemer)

o Schrijf, oraal en gebarentolk (voor werknemer)

o VOP = Vlaamse ondersteuningspremie (voor werkgever): zie verder

o Tewerkstelling beschutte werkplaats (voor werknemer)

Voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden en zelfstandigen 

MET een arbeidsbeperking

BTOM: BIJZONDERE TEWERKSTELLINGS-ONDERSTEUNENDE 
MAATREGELEN
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JOBCOACHING (GOB) 

• Ondersteuning van werknemers  op de werkvloer. 

• Altijd gerelateerd aan de vraag van de individuele werknemer

• Zorgt ervoor dat de werknemer beter functioneert op de werkvloer waar hij omwille van 
een ondersteuningsnood of gezondheidsproblematiek een belemmering ziet in zijn 
functioneren 

o Aanpassing takenpakket, werktijd,…
o Begeleiding bij omschakeling van functie
o Ondersteuning bij inwerkfase
o Ondersteuning om bepaalde taken onder de knie te krijgen
o Ondersteuning communicatie
o Conflicten op de werkvloer
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LOOPBAANBEGELEIDING

• Sinds juli ‘13 VDAB regisseur van Loopbaanbegeleiding in Vlaanderen

• Erkende loopbaancentra, individuele begeleiding (2 pakketten van 4u)

• Voor

- werknemers en zelfstandigen (op eigen initiatief)

- 1 j werkervaring

- geen LBB gevolgd hebben in de voorgaande 6 jaar

• Ontdekken, versterken of ontwikkelen van je loopbaancompetenties via oefeningen en 
opdrachten

• Ondersteuning bij loopbaankeuzes – en beslissingen
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SPREKERS

Preventieadviseur ergonomie

Certified Disability Case Manager

KRISTIEN SELIS

Certified Disability Case Manager

Certified Return to Work Coördinator

Stressadviseur

Telefoon: 0479/98 92 30

Website: www.theworkinglink.be

email: mermansconsulting@gmail.com

ELS MERMANS 

http://www.theworkinglink.be/
mailto:mermansconsulting@gmail.com
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