
e ene zieke werknemer is de andere niet  
en elke re-integratie is anders. In het algemeen 
kunnen wel bepaalde benaderingen en 
methodes worden herkend die ondernemingen 
ondersteunen. We zetten zes tips voor een 

bedrijfs- en arbeidsmarktniveau voor u op rij.

1.  GRIJP ZO SNEL MOGELIJK IN
Om zoveel mogelijk kans op slagen te hebben, moet de  
re-integratiestrategie zo vroeg mogelijk worden uitgerold. 
Dat is essentieel om de eerste vier maanden het verdere 
verloop van de arbeidsongeschiktheid te bepalen. Tijdens 
die eerste maanden is de kans op werkhervatting het 
grootst, erna slinken die kansen fors en neemt het risico op 
langdurige arbeidsongeschiktheid aanzienlijk toe. Er komen 
immers, na verloop van tijd, andere problemen bovenop het 
oorspronkelijke gezondheidsprobleem. Daardoor wordt het 
herstel steeds moeilijker. Bovendien werd wetenschappelijk 
aangetoond dat een herstel spoediger verloopt wanneer 
werkhervatting er integraal deel van uitmaakt. 

aanraking komt en is dus goed geplaatst om de patiënt  
erop te wijzen hoe belangrijk het is om aan de slag te blijven, 
of om zo snel mogelijk terug te keren naar de werkvloer. 
De ziekenfondsen riepen onlangs de functie �terug-naar-
werk-coördinator� in het leven. Ze is bedoeld om snel 
contact te leggen met de arbeidsongeschikte persoon en 
voor een zo spoedig mogelijke re-integratie te zorgen.



2. KIES VOOR EEN AANPAK OP 
BASIS VAN CAPACITEITEN 

De visie op en aanpak van re-integratie moeten 
een stuk positiever. Dat kan bijvoorbeeld door veel 
meer de verworven kennis en ervaringen van de 
werknemer te benadrukken en open te staan voor wat 

van wat mensen kunnen en willen doen en, indien 
nodig, om- en bijscholing aan te bieden. Concreet 
moeten mensen die uitvallen door ziekte snel worden 
opgevolgd om de voeling met de arbeidsmarkt niet 

druk uit te oefenen en met de capaciteiten en 

de bedoeling een traject uit te tekenen waarbij zowel 
de gezondheidstoestand als de capaciteiten van de 
werknemer worden gerespecteerd en gevaloriseerd.

3. DE MOGELIJKHEDEN 
VAN BEIDE PARTIJEN 
OP ELKAAR AFSTEMMEN

Internationaal onderzoek bevestigt keer op keer 
dat werken bijdraagt aan het persoonlijke welzijn. 
Begeleiding terug naar werk komt zowel het individu 
als de samenleving ten goede. Maar of dat wil zeggen 
dat iemand koste wat het kost terug aan de slag moet? 

aan de slag gaat. Daarbij staan de mogelijkheden 
centraal. Een juiste en evenwichtige beoordeling van 
de capaciteiten van de werknemer, in combinatie 
met de redelijke mogelijkheden van de werkgever 
om hem aangepast of ander werk aan te bieden, zijn 
de sleutels om die persoon terug naar het werk te 
begeleiden, bij dezelfde of een andere werkgever.

4. GEBRUIK ALLE PISTES
Bedrijven vinden steeds beter hun weg in de complexe 
wereld van de re-integratie. Zowel formele re-
integratietrajecten als meer informele bezoeken 
voorafgaand aan de werkhervatting worden 
steeds vaker toegepast. Maar ondernemingen 
hebben meer ondersteuning nodig om een re-
integratiebeleid te kunnen voeren en om aangepast 
en ander werk mogelijk te maken. Bovendien zijn 
er verschillen voor grote en kleine bedrijven.

In de ziekteverzekering neemt het aantal deeltijdse 
werkhervattingen jaarlijks sterk toe. Dat is 
positief, want het toont aan dat iemand met een 
gezondheidsprobleem toch nog kan gaan werken. 

Gedeeltelijke terugkeer naar werk met toestemming 
van de adviserend arts is een nuttig instrument 
voor re-integratie. Deeltijdse en progressieve 
werkhervattingen die toewerken naar een volledige 
hervatting moeten worden aangemoedigd. Er moet 
echter een alarmbel komen voor invaliditeitsvallen. 



Die moet afgaan wanneer een gedeeltelijke 
werkhervatting in het kader van toegestane arbeid 

Naast re-integratie op de werkplek bestaan er ook 
andere re-integratietrajecten. Ze bieden mensen 
de kans om zich om te scholen of te heroriënteren 
naar een nieuwe job. Terugkeren naar de vroegere 
job, aangepast werk of ander werk zijn niet de 
enige opties. Re-integratie kan mensen ook in 
staat stellen om zich te heroriënteren op de 
arbeidsmarkt richting een andere baan of het 
verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden. 

De mogelijkheid om opleidingen te volgen in  
het kader van de samenwerkingsovereenkomsten 
tussen het Nationaal Instituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering/RIZIV en de gewestelijke 
arbeidsbemiddelingsdiensten is een interessante 
benadering die de betrokkenen nieuwe carrière-
mogelijkheden biedt. Ze moet worden versterkt. 

de regering om de werkzaamheidsgraad te verhogen, 
de loopbanen te verlengen en werkbaar en wendbaar 
werk te bevorderen. Opleidingen die door het RIZIV 

opleidingen. De voorkeur moet gaan naar korte en 

bijzondere aandacht voor de knelpuntberoepen.

Als het gaat over het streven naar een werkzaam-
heidsgraad van 80%, zijn � gezien het aantal 
arbeidsongeschikten � de huidige samenwerkingen 
ontoereikend. Er moeten ook particuliere re-integratie-
experts worden ingeschakeld en de verschillende 
vormen van re-integratie moeten beter op elkaar 
worden afgestemd. Als het overeengekomen werk 
toch niet kan worden hervat en ander werk bij dezelfde 
werkgever geen optie is, dan zou er automatisch een 
vervolgprocedure moeten starten om de persoon 
naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Die kan wel 

omscholingstraject en staat los van het feit of de initiële 
arbeidsovereenkomst al dan niet wordt beëindigd.

5. STIMULEER SAMENWERKING 
TUSSEN ARTSEN

Een ander fundamenteel probleem is het nijpende  
tekort aan arbeids- en adviserend artsen. Er zijn te 
weinig artsen om elke onderneming te ondersteunen bij 
een re-integratiebeleid en om elke werknemer of sociaal 
verzekerde een traject op maat aan te bieden. Daarnaast 
opereren de verschillende artsengroepen nog te vaak in 
hun eigen wereld. Er is ook geen gestructureerde 
gegevensuitwisseling tussen huisartsen, adviserend 
artsen en arbeidsartsen om iemands re-integratietraject 
op te volgen.

Wanneer komt er een beveiligd, digitaal en 
collaboratief communicatieplatform voor 
adviserend artsen, arbeidsartsen en huisartsen? 
Dat zou het mogelijk maken om in het kader van 
re-integratietrajecten medische gegevens, 
verslagen en informatie uit te wisselen over 
individuele dossiers. 

6. BETER VOORKOMEN 
DAN GENEZEN

Zeker wat arbeidsongeschiktheid betreft, 
geldt het spreekwoord �beter voorkomen dan 
genezen�. Valt er toch iemand uit, dan is het 
goed om die persoon nauw op te volgen en, 

voorkomen dat de gezondheidsproblemen 
erger en dus chronisch worden. 

Er moet een preventiebeleid voor 
arbeidsongeschiktheid worden uitgewerkt, 
met bijzondere nadruk op musculoskeletale 
en psychische stoornissen, de twee 
belangrijkste soorten aandoeningen die 
tot arbeidsongeschiktheid leiden.

Om te voorkomen dat mensen met lage 
rugklachten chronische patiënten worden en 
ze dus langdurig arbeidsongeschikt blijven, 
zouden initiatieven kunnen worden ontwikkeld, 
zoals het Preventieprogramma voor lage 
rugpijn van Fedris, het Federaal Agentschap 
voor Beroepsrisico's. De bedoeling van dat 
programma is om te voorkomen dat rugziekten 
verergeren bij mensen die rugbelastend werk 

mogelijkheid om in een door het RIZIV erkend 
revalidatiecentrum een multidisciplinair ambulant 
rugrevalidatieprogramma te volgen met het 

opdracht geeft tot een ergonomische studie van 

kan mooie re-integratiecijfers voorleggen: 
in 90% van de gevallen leidt het tot 

een terugkeer naar werk. 

Voor de preventie van psychologische 
problemen, met name burn-out, hebben 
de Nationale Arbeidsraad/NAR (primaire 

preventie), Fedris (secundaire preventie) 
en het RIZIV (tertiaire preventie) 

belangrijk om goede praktijken te 

en re-integratiescenario's uit te 
werken. Als ze na een grondige testfase 

succesvol blijken, kunnen ze 
worden uitgebreid of 

veralgemeend. 


