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WAAROM AANDACHT VOOR 
LANGDURIG VERZUIM? (1) 
• Psychische stoornissen en musculoskeletale 

aandoeningen zijn belangrijkste oorzaken van 
invaliditeit... 
- Werkgerelateerd? 

• Stagnatie totale % verzuim (na jarenlange stijging) 
- Verzuimfrequentie daalt  
- Langdurige verzuim stijgt!  

• Evolutie zal zich komende jaren verder zetten 
• Stijging pensioenleeftijd 
• Presenteïsme 
• Optrekken periode gewaarborgd loon? 

 

Presenter
Presentation Notes
Na een jarenlange stijging (sinds 2001) stagneert het totale verzuimpercentage (Securex White Paper 2014).  Ook de verzuimfrequentie daalt. Toch zijn er gemiddeld nog altijd  6/ 100 werknemers dagelijks afwezig wegens ziekte of arbeidsongevallen. Belangrijke evolutie is dat de langdurige afwezigheid (meer dan 1 maand en meer dan 1 jaar)  steeds harder gaat wegen op het totale verzuimpercentage. De gemiddelde duur blijft toenemen. Een gemiddelde ziekte duurde in 2014 15,35 werkdagen (een stijging van 9% in vergelijking met 2013). En er zijn heel wat elementen die aangeven dat deze evolutie in de absenteïsme zich de komende jaren zal verder zetten:De stijging van de pensioenleeftijd zal wellicht het aantal afwezigheden van lange duur doen stijgenDe dalende cijfers voor verzuimmeldingen, jobonzekerheid, tijdelijke contracten,… zouden indicaties kunnen zijn voor meer presenteïsme. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen het verband aan tussen presenteïsme en toekomstig absenteïsme (Janssens, H., Clays, E., De Clercq, B., De Bacquer, D., & Braeckman, L. (2013)).Het optrekken van de periode gewaarborgd loon zoals voorzien in het regeerakkoord zou enerzijds voor werkgevers een flinke stijging van de directie verzuimkosten betekenen maar mogelijks ook aanleiding geven tot langere periode van afwezigheid van werknemersInvesteren in jobretentie en  re-integratie om definitieve uitsluiting voorkomen is een economische noodzaak. 
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WAAROM AANDACHT VOOR 
LANGDURIG VERZUIM? (2) 
• Langdurige gezondheidsproblemen (LGP) en/of 

functionele beperkingen  hoofdfactor uitsluiting 
arbeidsmarkt  
Terugkeer bij eigen werkgever na langdurige 

afwezigheid? 
- Bij uitval > 3 mnd en < 6 mnd hervat minder dan 50 % 
- Bij uitval > 1 jaar hervat minder dan 20 % 
- Bij uitval > 2 jaar hervat minder dan 10% 

 
 (EFILWC, 2004, Employment and disability: Back to work strategies) 

 

Presenter
Presentation Notes
LPG langdurend gezondheidsprobleem80% => geven na bevraging aan dat enige vorm van ondersteuning hun terugkeer vereenvoudigd zou hebben (vb. Onthaalgesprek, nieuwe procedures uitleggen, nieuwe collega’s, nieuwe indeling kantoren,…)
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ABILITY MANAGEMENT 
 

AANPAK OP  
BEDRIJFSNIVEAU 

 
 
 

SYSTEEM WAARBINNEN 
RE-INTEGRATIETRAJECTEN 
PROACTIEF, CONSEQUENT 

EN DOELGERICHT 
AANGEPAKT EN BEGELEID 

KUNNEN WORDEN. 

 

AANPAK OP INDIVIDUEEL 
NIVEAU 

 
 
 

ONDERSTEUNING EN 
COACHING, COÖRDINATIE 

VAN SAMENWERKING 
TUSSEN DIVERSE 

ACTOREN. 
 

Presenter
Presentation Notes
Waarom 2 brochures?  => aansluitend bij wetenschap dat re-integratietrajecten beter lukken als én werkgever beleid voert én werknemer geïnformeerd is, ondersteund wordt,…
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Presenter
Presentation Notes
2 brochures
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ONDERSTEUNING VOOR 
WERKNEMERS IN HUN RE-
INTEGRATIETRAJECT 

Presenter
Presentation Notes
Duidelijk en overzichtelijkVooral PRAKTISCH! Cfr stappenplan volgende slide
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Behandelend 
arts(en)  

Adviserend 
geneesheer 
(mutualiteit) 

Arbeidsgeneesheer / 
preventieadviseur (interne of 

externe preventiedienst) HRM 
Direct 

leiding-
gevende 

Vakbondsafgevaardigde 
(vakbond)  

Werknemer 

Werkgever 

Andere hulp / 
zorgverleners, 

…  Verzekeraars 
(AO, BA, 

rechtsbijstand, 
hospitalisatie, 
gewaarborgd 
inkomen, ...) 

 

Advocaten 

KNELPUNTEN - NETWERK 

Presenter
Presentation Notes
Verschillende actoren spelen een belangrijke rol bij re-integratie van een werknemer:Je hebt de wettelijke actoren:Behandelend arts (ziek schrijven)Adviserend geneesheer en / of verzekeringsartsAdviserend geneesheer, geraadpleegd via spontane controle en / of betrokken bij re-integratieaanvraag, sowieso dient hij werkhervaatingsonderzoek uit te voeren bij terugkeer na 4 weken afwezigheidHRM: op de hoogte gehouden van ziekmeldingen= de contacten kunnen beperkt zijn tot administratieve en controle-gerichte taken, maar deze actoren kunnen ook een belangrijke inhoudelijke rol spelen bij re-integratieOok de volgende actoren hebben een belangrijke rol te vervullen bij re-integratie: Direct leidinggevendeVakbondPreventie-adviseurAnderenTot nu toe verlopen alle contacten via de werknemer (contacten tussen artsen onderling is wel mogelijk mits toestemming van de werknemer). De werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen re-integratietraject. Maar mist kennis over de actoren die hier een rol in hebben  en welke rol zij dan specifiek kunnen vervullen. Het verenigen van stanpunten, zien van oplossingen … lijkt dan ook moeilijk haalbaar.Daarom beperken zijn acties zich vaak tot het administratief in orde brengen van vereisten bij arbeidsverzuim / tegemoetkomen aan controlevragen. ! De werknemer in België is verantwoordelijk voor zijn re-integratie maar mist de kennis over betrokken actoren en hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden !
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KNELPUNTEN- WETTELIJK 
KADER 
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INHOUD 
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WIE HELPT ALS JE TERUG 
AAN HET WERK GAAT? 

Thuisfront   Behandelend arts 
Adviserend geneesheer van ziekenfonds 

Arbeidsgeneesheer van de preventiedienst 
Preventieadviseur psychosociale aspecten van de preventiedienst 

Directe leidinggevende   Collega’s 

 Personeelsdienst                                 Vakbondsafvaardiging 
Regionale of communautaire instanties gespecialiseerd in tewerkstelling van 

personen met een handicap 
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IK BEN AFWEZIG 
Hoe meld ik me ziek? 

Wat betekent een bezoek van de controlearts? 

Hoe loopt de aangifte bij het ziekenfonds? 
Wanneer erkent het ziekenfonds mijn arbeidsongeschiktheid? 

Welke uitkering ontvang ik? Is deze belastbaar? 
Welke invloed heeft ziekte op mijn vakantierechten? 

Hoe houdt ik contact met mijn werkgever 
tijdens mijn afwezigheid? 

Welke artsen kunnen advies geven? 
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IK GA WEER AAN HET WERK? 

Wanneer is het juiste moment aangebroken om het werk te 
hervatten? 

Hoe kan mijn werkhervatting eruit zien? 
Moet ik meteen voltijds aan de slag? 

Wat als ik opleiding nodig heb? 
Zijn er specifieke maatregelen als ik een blijvende arbeidsbeperking heb? 

Mijn behandelend geneesheer oordeelt dat ik definitief arbeidsongeschikt ben voor mijn huidige job. Wat 
kan ik doen? 

Wat is het preventieprogramma voor lage rugpijn? 
Wat als er geen oplossing voorhanden is? 

Tijdelijk geen aangepast werk? 
Kan de arbeidsovereenkomst tijdens mijn arbeidsongeschiktheid beëindigd worden? 

Een nieuwe professionele weg in slaan? 
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ONDERSTEUNING VOOR 
WERGEVERS BIJ DE OPZET 
VAN BELEID 
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VISIE? 

• “Willen we een ‘kwetsbare’ 
medewerker terug?” 
 

• “Mogen mensen (voor 
onbepaalde tijd) deeltijds 
werken”? 
 

• “Willen we takenpakketten 
aanpassen”? 
 

• “Precedenten of procedures?” 
 

• “Laten we zieke medewerkers 
gerust?” 
 

KORTE 
TERMIJN 

 
 

LANGE 
TERMIJN 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
In maatschappelijke context waarin steeds meer mensen langer zullen moeten werken worden werkgevers met heel veel personeelsvraagstukken geconfronteerd
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KNELPUNTEN - WERKGEVER 
• Werkgevers vrijwel nooit benaderd vanuit hun verantwoordelijkheid 

(cfr. Nederland, Duitsland?) (OESO, 2003) 

 
• Dienstverlening werkgevers  personen met LGP/ functionele 

beperkingen (Eurofound, 2006) 

 
• Directe & indirecte kosten agv langdurige afwezigheid? 

 
!! Wie is eindverantwoordelijke van het traject? !! 

- Onvoldoende kennis actoren en wetgeving 
- Gebrek aan concrete handvatten 
- Ervaringsdeskundige? 

 



© IDEWE Confidential. 

INHOUD 
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WERKHERVATTING BINNEN 
HET RUIMERE PERSONEELS- 
EN WELZIJNSBELEID VAN DE 
ONDERNEMING 
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EEN BELEID GERICHT OP 
WERKHERVATTING OP MAAT 
VAN DE ONDERNEMING 
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STARTSCHOT 

BETROKKEN PARTIJEN SAMENBRENGEN 

VISIE FORMULEREN 

PROCEDURE  
WERKHERVATTING: 

BELEID COMMUNICEREN EN IMPLEMENTEREN 

EVALUEREN EN BIJSTUREN 

• VERTEKPUNT & PRIORITEITEN BEPALEN 
• TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
• AANGEPAST WERK? 
• ACTIEPLAN FORMULEREN 
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HERVATTINGSTRAJECT OP 
MAAT VAN DE WERKNEMER 

  Werkuren aanpassen? 
Opleiding nodig?   
     
Arbeidspostaanpassingen?Geen aangepast werk 
   Taakaanpassingen?  
Betrokken artsen? 

Preventieprogramma lage rugpijn 
Blijvende arbeidsbeperking? 
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INFORMATIE? 

BROCHURE WERKGEVERS: 
NL: http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=43304 
FR: http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=43304 

BROCHURE WERKNEMERS: 
NL: http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=43305 
FR: http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=43305 

 
MARTHE.VERJANS@IDEWE.BE 
WWW.IDEWE.BE 


	WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN
	WAAROM AANDACHT VOOR LANGDURIG VERZUIM? (1)
	WAAROM AANDACHT VOOR LANGDURIG VERZUIM? (2)
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	ONDERSTEUNING VOOR WERKNEMERS IN HUN RE-INTEGRATIETRAJECT
	KNELPUNTEN - NETWERK
	KNELPUNTEN- WETTELIJK KADER
	INHOUD
	WIE HELPT ALS JE TERUG AAN HET WERK GAAT?
	Slide Number 11
	IK BEN AFWEZIG
	IK GA WEER AAN HET WERK?
	ONDERSTEUNING VOOR WERGEVERS BIJ DE OPZET VAN BELEID
	VISIE?
	KNELPUNTEN - WERKGEVER
	INHOUD
	WERKHERVATTING BINNEN HET RUIMERE PERSONEELS- EN WELZIJNSBELEID VAN DE ONDERNEMING
	Slide Number 19
	EEN BELEID GERICHT OP WERKHERVATTING OP MAAT VAN DE ONDERNEMING
	Slide Number 21
	HERVATTINGSTRAJECT OP MAAT VAN DE WERKNEMER
	Informatie?

