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Verslag Rondetafel  

Re-integratie van arbeidsongeschikten met 
een (indicatie van) arbeidshandicap 
 

Op 19 juni 2019 organiseerde de Commissie Diversiteit een rondetafel over re-integratie van 

arbeidsongeschikten met een (indicatie van) arbeidshandicap. Saskia Decuman (RIZIV) startte 

de namiddag met een inleidende reflectie bij de nieuwe regelgeving. Vervolgens bracht Wendy 

Ranschaert (VDAB) een evaluatie van het raamakkoord tussen het RIZIV, het VICO, VDAB en 

GTB in het kader van trajecten naar werk voor arbeidsongeschikte erkende personen. Daarna 

volgde een panelgesprek met experten. De namiddag werd afgesloten met een korte vragenronde 

en gedachtewisseling met de zaal en enkele reflecties van de sociale partners (ABVV en UNIZO) 

en het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid.  

1 Inleidende reflectie – Saskia Decuman (RIZIV)  

Mevr. Decuman stelt dat ze niet in detail zal ingaan op de nieuwe wetgeving maar dat ze een 

reflectie bij de wetgeving zal brengen met een aantal ‘teasers’ voor het rondetafelgesprek.  

Mevr. Decuman start met een greep uit een aantal artikels die recent terug te vinden waren op 

allerhande (sociale) media en die duiden op een veranderend landschap inzake 

arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Vervolgens gaat ze in op het belang en de betekenis van 

een betaalde job. Werken is belangrijk, ook voor mensen met een bepaalde diagnose of 

beperking. Toch wordt er zelden ingegaan op de betekenis van werk in functie van motivering. 

Onderzoek toont aan dat een job (die aangepast is aan de eigen mogelijkheden en kadert binnen 

een positieve sociale context) goed is voor de gezondheid. Bovendien biedt werk meestal meer 

financiële mogelijkheden dan een uitkering, biedt werk structuur, zorgt het voor ‘afleiding’, voor 

participatie aan de maatschappij,…De meerderheid van de doelgroep wil, mits de nodige 

aanpassingen, dan ook (terug) aan het werk.  

Vervolgens geeft mevr. Decuman een overzicht van alle betrokken actoren bij een re-

integratietraject (zie slide 15 van de bijgevoegde ppt). Zij geeft daarbij aan dat deze actoren 

elkaars rol goed moeten kennen en tijdig met elkaar moeten communiceren, weliswaar binnen de 

grenzen van het beroepsgeheim en van eventuele andere kaders.  

Daarna gaat mevr. Decuman dieper in op het wetgevend kader, dat behoort tot de federale 

bevoegdheid. De wetgeving bestaat uit 2 KB’s (één van de minister van werk en één van de 

minister van volksgezondheid en sociale zaken). Er is een duidelijke link gemaakt tussen de twee 

besluiten maar in de praktijk blijken er toch nog een aantal barrières te zijn. Het doel van dit 

nieuwe kader was om:  

 De communicatie tussen alle betrokken actoren, en voornamelijk tussen alle betrokken 
artsen, te bevorderen.  
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 meerdere actoren de mogelijkheid te geven een traject op te starten (de behandelend arts of 

de werknemer, de adviserend arts, de werkgever) 
 Een sterkere focus in te bouwen op de resterende capaciteiten van de arbeidsongeschikte  
 Op een proactieve manier tewerk te gaan 

Deze KB’s richten zich zowel tot arbeidsongeschikten met als zonder arbeidsovereenkomst. De 
adviserend arts heeft een belangrijke rol inzake re-integratie en moet uiterlijk 2 maanden na de 
aangifte van de arbeidsongeschiktheid een eerste inschatting te maken i.v.m. de mogelijkheid tot 
werkhervatting. Mevr. Decuman stelt dat het al dan niet hebben van een arbeidsovereenkomst 
bepalend is voor het vervolg van het traject.  

 Als de persoon geen arbeidsovereenkomst (KB De Block) heeft, zal de adviserend arts 
de persoon onderverdelen in één van volgende vier categorieën: 
• Er wordt verondersteld dat de persoon uiterlijk tegen het einde van de zesde maand van 

de arbeidsongeschiktheid een beroep op de reguliere arbeidsmarkt kan uitoefenen. 
• Een beroep uitoefenen op de reguliere arbeidsmarkt lijkt om medische redenen nog niet 

mogelijk. 
• Een beroep uitoefenen op de reguliere arbeidsmarkt is voorlopig nog niet mogelijk omdat 

er nog een medische diagnose of medische behandeling nodig is. 
• Een beroep uitoefenen op de reguliere arbeidsmarkt lijkt mogelijk na herscholing of een 

beroepsopleiding.   

Als de adviserend arts de persoon in categorie 4 plaatst, speelt de adviserend arts verder een 
centrale rol in het re-integratietraject. Hij voert een onderzoek uit bij de persoon, bekijkt samen 
met de persoon welke restcapaciteiten er nog zijn en overlegt hierover met de behandeld arts. 
Op basis van dit onderzoek en overleg stelt de adviserend arts een re-integratieplan op. Daarna 
is het de bedoeling om door te verwijzen naar de VDAB. 

 Als de arbeidsongeschikte een arbeidsovereenkomst (KB Peeters) heeft, zal de 

adviserend arts de persoon onderbrengen in één van volgende vier categorieën: 

• Er wordt verondersteld dat de persoon uiterlijk tegen het einde van de zesde maand van 

de arbeidsongeschiktheid spontaan het werk kan hervatten. 

• Een werkhervatting lijkt om medische redenen nog niet mogelijk. 

• Een werkhervatting is voorlopig nog niet mogelijk omdat er nog een medische diagnose 

of de medische behandeling nodig is. 

• Een werkhervatting lijkt mogelijk door (tijdelijk of definitief) aangepast werk of ander werk 

aan te bieden. 

Als de adviserend arts de persoon in categorie 4 plaatst, verwijst hij door naar de arbeidsarts. 

De arbeidsarts fungeert dan als toegangspoort tot een integratietraject. De adviserend arts 

behoudt wel als enige de exclusieve bevoegdheid over de arbeidsongeschiktheid zelf. Naast de 

adviserend arts kan ook de werknemer of zijn behandelend arts (mits toestemming van de 

werknemer) vanaf dag 1 de vraag stellen tot de opstart van een re-integratietraject. Tot slot kan 

ook de werkgever deze vraag stellen vanaf de 4e maand van de arbeidsongeschiktheid.  

Vervolgens is het de arbeidsarts die, na consultatie van de werknemer, de behandelend arts, de 

adviserend arts en eventueel de preventieadviseur of ergonoom binnen de preventiedienst,  een 

beslissing neemt of een re-integratietraject mogelijk is. Deze beslissing kan bestaan uit 5 

categorieën (zie slide 32 van de bijgevoegde presentatie). Op basis van de beoordeling van de 

arbeidsarts zullen de werkgever en werknemer samen bekijken welke mogelijkheden er zijn voor 

(aangepast of ander) werk binnen de onderneming.  
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Vervolgens is er ook overleg nodig met de adviserend geneesheer in het kader van toegelaten of 

progressieve werkhervatting binnen de ziektewetgeving. ‘Toegelaten werkhervatting’ houdt in dat 

tijdens de arbeidsongeschiktheid het werk, aangepast aan de gezondheidstoestand, kan worden 

hervat onder de voorwaarde dat de persoon minstens 50% medisch arbeidsongeschikt blijft. 

Mevr. Decuman geeft aan dat hierover vaak niet correct wordt gecommuniceerd. Het betekent 

bijvoorbeeld niet dat je het werk dan maar halftijds kan hervatten. De adviserend arts moet 

hiervoor steeds de toestemming geven maar dit hoeft niet vooraf te gebeuren. Het volstaat om 

hiervan vooraf melding te maken. De goedkeuring van de adviserend arts geldt voor maximaal 2 

jaar, maar is verlengbaar.  

Bovendien is ook de wijze van berekening van de uitkering aangepast sinds 1 april 2018. 
Voorheen gebeurde dit op basis van het ontvangen loon terwijl dit nu gebeurt op basis van het 
werkvolume, met een vrijstelling voor de eerste 20% van de hervatting. Aangezien deze regeling 
mogelijk minder gunstig kon zijn voor mensen met een lopende toelating op het moment van de 
inwerkingtreding, is er een garantieregeling ingevoerd. 

Mevr. Decuman stelt dat de beroepsherscholing gebaseerd is op een samenwerking tussen de 

mutualiteiten en VDAB/GTB om tijdens de arbeidsongeschiktheid toelating te geven tot het volgen 

van een opleiding om competenties op te frissen of nieuwe competenties aan te leren. In bepaalde 

situaties is er ook een mogelijkheid tot terugbetaling van de kosten en het verkrijgen van een 

vergoeding. Na afloop van de beroepsherscholing zal er, in functie van de nieuwe competenties, 

een evaluatie van de arbeidsongeschiktheid plaatvinden.  
 
Tot slot gaat mevr. Decuman in op het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid en de opleidingen 
in disability management (DM) van het RIZIV.   
 

 Ten eerste doen zij aan kennisontwikkeling via netwerking en via het financieren en opvolgen 
van onderzoek rond re-integratie. 

 Daarnaast bieden zij een tweetalige opleiding DM aan voor adviserend artsen, jobcoaches, 
HRM, zelfstandigen,… De bedoeling is om deze mensen op te leiden om de DM-
methodologie te implementeren en toe te passen op beleids- en casusniveau.  

 

2 Evaluatie raamakkoord RIZIV-VICO-GTB-VDAB 
– Wendy Ranschaert (VDAB) 

Mevr. Wendy Ranschaert stelt dat ze een toelichting zal geven bij het raamakkoord dat gesloten 

is tussen het RIZIV, het VICO, VDAB en GTB. Ze zal eerst dieper ingaan op de resultaten van 

het akkoord en de plannen voor de toekomst. Vervolgens licht ze toe wat er volgens haar nodig 

is om een echte verandering te realiseren voor de doelgroep.  

 De resultaten en de plannen 

Mevr. Ranschaert stelt dat 2009 een belangrijk kanteljaar was. Vóór 2009 waren er wel al 

begeleidingen naar werk, maar die gebeurden nog heel sterk op individueel niveau. In 2009 werd 

er een nieuwe wetgeving geïntroduceerd en kreeg de adviserend arts een nieuwe rol 

toegeschreven. Er kwam bovendien meer samenwerking tussen de ziekenfondsen en VDAB 

omdat communicatie een kritische succesfactor bleek te zijn in trajecten naar werk voor 

arbeidsongeschikten. Op datzelfde moment werd VDAB ook bevoegd voor alles rond handicap 

en werk. In 2011 zette VDAB met succes een pilootproject op met het RIZIV rond 
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arbeidsongeschiktheid. In 2012 werd er dan een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 

het RIZIV, VDAB, NIC en GTB. In 2016 werd deze overeenkomst omgevormd tot een 

raamakkoord. Het verschil met de vorige overeenkomst zat vooral in het financiële stuk.  

Vervolgens zoomt mevr. Ranschaert in op de instroom van de doelgroep bij VDAB. Ze geeft aan 

dat het totaal aantal mensen dat zich aanmeldt bij VDAB elk jaar stijgt. In 2018 zaten ze aan zo’n 

4500 mensen maar tegen eind 2019 zouden dat er zeker 5000 zijn. 

Verder verduidelijkt mevr. Ranschaert dat alle dienstverlening die VDAB ter beschikking stelt voor 

andere werkzoekenden (begeleiding en bemiddeling, opleidingen,…) ook ter beschikking staat 

van deze groep. Een belangrijke uitdaging voor 2019 is het consequent toepassen van de VDAB-

visie op inclusie. Dit vraagt om een verdere aanpassing van hun systemen aan doelgroepen 

die niet “verplicht” bemiddeld worden, maar die wel geactiveerd kunnen worden vanuit andere 

uitkeringsstelsels. Bovendien ziet VDAB binnen de doelgroep een groot verschil in afstand tot de 

arbeidsmarkt. Mevr. Ranschaert geeft aan dat de processen en procedures die voor hen worden 

uitgetekend daar dan ook rekening mee moeten houden. De doelgroep moet bijvoorbeeld niet 

automatisch worden doorgestuurd naar de intensieve dienstverlening. 

Mevr. Ranschaert kadert vervolgens de cijfers voor uitstroom naar werk. Deze worden gemeten 

na 6, 12, 18 en 24 maanden. De uitstroom naar werk neemt toe overheen de tijd, maar de stijging 

is nog niet groot genoeg (zeker niet in vergelijking met andere werkzoekenden). Mevr. Ranschaert 

kadert dat ook de algemene werkzaamheidsgraad van personen met een beperking in 

Vlaanderen laag ligt. Zij stelt dat er op dit moment een VIONA-onderzoek loopt i.v.m. deze 

werkzaamheidsgraad. De bedoeling is enerzijds om te kijken naar buitenlandse voorbeelden. 

Anderzijds wil het onderzoek ook de concrete drempels in kaart brengen die Vlamingen met een 

beperking ervaren bij het betreden van de arbeidsmarkt, en bekijken hoe deze drempels kunnen 

worden aangepakt.  

Voorts geeft mevr. Ranschaert aan dat VDAB nog meer gaat inzetten op projecten met 

werkgevers. Zo is er bv. het project met B-Post, dat zal worden herhaald in 2019. Daarnaast 

heeft VDAB nog gesprekken lopen met andere bedrijven voor gelijkaardige projecten. Bovendien 

hebben zij recent een project opgestart in samenwerking met de uitzendsector. Het doel is 

enerzijds om aan de hand van cases drempels in kaart te brengen die ertoe leiden dat uitzendwerk 

geen opstap vormt naar vast werk. Anderzijds bekijkt men ook op welke manier uitzendarbeid 

eventueel een oplossing kan bieden voor arbeidsongeschikten die periodiek beter zijn. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door IDEA-consult. Tot slot geeft mevr. Ranschaert aan dat zij een 

Social Impact Bond (SIB) hebben gelanceerd. Via deze SIB gaat VDAB op zoek naar alternatieve, 

innovatieve methodieken om de doelgroep toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Het doel is om 

zo’n 1000 arbeidsongeschikten te begeleiden naar werk. 

Tot slot licht mevr. Ranschaert toe wat VDAB doet met de middelen uit het raamakkoord.  
 In eerste instantie gebruikt VDAB deze middelen om te investeren in bemiddeling. De 

bedoeling is om de wachttijden weg te werken die in een aantal regio’s hoog opliepen. Zij 
hebben hiertoe GTB- en VDAB-bemiddelaars versterkt. Een uitbreiding van het aantal 
bemiddelaars was niet mogelijk omwille van de personeelsstop.  

 Vervolgens worden deze middelen gebruikt om te investeren in werkplekleren. Hiertoe is 
voorzien in een uitbreiding van het aantal GOB’s en van hun capaciteit. Deze methodiek 
werkt namelijk heel goed voor de doelgroep. 

 Ten derde gebruikt VDAB de middelen om werkgevers te informeren, sensibiliseren en 
mobiliseren. Ze doen dit door samen met bedrijven te werken rond opleidingsprojecten, 
maar ook door de servicelijn te versterken.  
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 Tot slot gebruikt VDAB de middelen om in te zetten op kwaliteitsverhoging en -bewaking. 
Hiertoe wordt binnen VDAB een beleidscel ‘gespecialiseerde dienstverlening’ opgericht die 
bij de verschillende partners audits kan uitvoeren op het vlak van begeleiding en bemiddeling 
van de doelgroep. Bovendien komt er een grondige evaluatie van het raamakkoord. 

 Be the change 

Mevr. Ranschaert licht toe dat ze vervolgens verder zal ingaan op wat er volgens haar nodig is 

om een echte verandering te realiseren voor de doelgroep. Ze zal daarbij ook ingaan op een 

aantal zaken die behoren tot federale bevoegdheden.  

Mevr. Ranschaert haalt aan dat ‘activering naar werk’ sterker moet worden ingebouwd in alle 

uitkeringsstelsels. Voor heel wat uitkeringsstelseks (bijvoorbeeld de FOD sociale zekerheid, 

FEDRIS arbeidsongevallen en beroepsziektes, RIZIV) is dit momenteel niet het geval.  

Daarnaast geeft mevr. Ranschaert aan dat er nood is aan meer transparantie in de criteria en 

procedures van uitkeringen. Evaluatiecriteria voor arbeidsongeschiktheid verschillen sterk 

overheen stelsels en de impact van (deeltijds) werk op de uitkering is vaak niet duidelijk of heel 

complex om te berekenen. Meer transparantie zal bijdragen tot een snellere en betere activering 

omdat mensen meer duidelijkheid hebben over de impact van een traject naar werk op hun 

uitkering. 

Bovendien moet werken altijd lonen en mag een stap naar werk geen risico inhouden op 

armoede. In de praktijk is dat niet altijd het geval.  

Op dit moment moet iemand eerst volledig inactief worden om aanspraak te kunnen maken op 

een uitkering. Dit gaat in tegen de re-integratie gedachte die zegt dat mensen zo lang mogelijk 

actief moeten kunnen blijven (eventueel deeltijds in combinatie met een uitkering). Een 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid moet daarom ook recht geven op een uitkering.  

Voorts zou het stelsel voor zelfstandigen moeten worden aangepast en veel meer in de 

richting van het stelsel voor werknemers dienen te evolueren.  

Tot slot zouden systemen die ontwikkeld worden om deeltijds werk en vrijwilligerswerk te 

stimuleren (bv flexijobs en verenigingswerk) ook moeten openstaan voor mensen met een 

uitkering. Deze vormen van werken kunnen namelijk een opstap zijn naar een betaalde job. 

3 Rondetafelgesprek  

Mevr. Vanheeswijck heet de panelleden van harte welkom. Zij vraagt hen om zichzelf kort voor 

te stellen en wat dieper in te gaan op de rol die zij voor hun organisatie zien weggelegd binnen 

het nieuw regelgevend kader.  

Mevr. Marie-Noëlle Schmikler bijt de spits af. Zij is directeur medisch toezicht bij Mensura. 

Vandaag is zij echter aanwezig in naam van Co-prev, de overkoepelende organisatie van de 

externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in België. Mevr. Schmikler stelt dat 

zij in het verhaal van re-integratie, en specifiek voor arbeidsongeschikten met een 

arbeidsovereenkomst, een heel centrale rol ziet voor arbeidsartsen. Zij stelt bovendien dat 

arbeidsartsen federaal werken en dat hun klanten zich over heel België bevinden. In het 

rondetafelgesprek van vandaag focussen we voornamelijk op Vlaanderen. Hier zijn een aantal 

organisaties, zoals VDAB, GTB,… die ondersteuning kunnen bieden bij re-integratie. Zij vindt het 

vaak moeilijk om uit te leggen waarom sommige werknemers meer en betere ondersteuning 

kunnen krijgen, louter op basis van het landsgedeelte waar zij wonen. Tot slot geeft Mevr. 
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Schmikler mee dat voldoende uitwisseling van informatie en periodiek overleg met behandelend 

artsen, mutualiteiten,…volgens haar van groot belang is voor succesvolle re-integratietrajecten. 

Dhr. Philiep Berkein is medisch directeur van de socialistische ziekenfondsen en is vandaag 

aanwezig namens het VICO. Hij verwijst naar de gezondheidswet van 2008, die een belangrijk 

rol heeft toegekend aan adviserend artsen in het proces van re-integratie. Vanaf dat moment zijn 

er ook heel wat stappen gezet tot meer samenwerking met belangrijke actoren. Hij verwijst 

hiervoor naar de toelichting van mevr. Ranschaert. Voor arbeidsongeschikten zonder 

arbeidsovereenkomst hebben zij een goede samenwerking met VDAB. Verder hebben zij ook 

contact met arbeidsartsen, vooral voor doorverwijzing van arbeidsongeschikten met 

arbeidsovereenkomst. Dhr. Berkein stelt dat re-integratie niet nieuw is maar dat de nieuwe 

regelgeving wel heeft gezorgd voor meer kader en voor meer structurele samenwerking met 

partners.  

Mevr. Anne-Marie Bonroy is adviserend arts medische directie bij CM en is ook aanwezig 

namens het VICO. Zij stelt dat ze kan beamen wat haar collega zonet vertelde, en voegt toe dat 

ze ook inspanningen doen tot meer overleg via het trio-overleg van behandelend artsen, 

adviserend artsen en arbeidsartsen. Dit overleg werkt misschien wel traag maar het is wel zeer 

zinvol. Voorts stelt ze het belangrijk te vinden om paramedici te stimuleren tot het volgen van een 

opleiding DM. Zij kunnen mensen mee begeleiden bij hun terugkeer naar werk. Via dergelijke 

samenwerking kan vanaf het eerste contact met de adviserend arts worden ingeschat wie gebaat 

is bij een intensiever traject. Ze stelt dat het overgrote deel van de mensen die ze zien immers 

willen werken. Desondanks wordt het vaak anders geprofileerd in de media. 

Vervolgens komt mevr. Hanne Kenis aan het woord. Zij is zelfstandig disability casemanager en 

zit aan tafel names BAMA, de Belgian Ability Management Association. BAMA heeft de ambitie 

een werkgroep te zijn rond arbeidsongeschikte werknemers en werkzoekenden. Hun doel is 

vooral om, vanuit hun praktijkkennis, aan kennisverspreiding te doen naar het RIZIV en naar 

werkgevers toe. Zij zijn op dit moment wel nog niet officieel opgestart. 

Ook mevr. Decuman en mevr. Ranschaert nemen deel aan het rondetafelgesprek maar hadden 

zichzelf reeds voorgesteld aan het begin van hun toelichting.  

Mevr. Vanheeswijck vraagt of er voor alle actoren dan voldoende duidelijkheid is over de 

verschillende rollen en verantwoordelijkheden? Bovendien zijn een aantal actoren, zoals bv. 

arbeidsartsen, niet betrokken in het raamakkoord. Zorgt dat voor moeilijkheden? Is er eventueel 

nood aan een ruimer kader?  

Dhr. Berkein (VICO) geeft aan dat de regelgeving duidelijk is. Arbeidsongeschikten met een 

arbeidsovereenkomst moeten via de arbeidsarts, in het andere geval heeft de adviserend arts de 

centrale rol. De adviserend arts heeft dan de mogelijkheid om ook andere actoren in te schakelen. 

Zeker wanneer de re-integratie moeilijker verloopt kan hij bv. direct naar VDAB doorverwijzen. 

Momenteel is er wel nog een kleine lacune, namelijk dat mensen die nog onder contract staan 

niet altijd rechtstreeks naar VDAB kunnen worden doorverwezen. Voor de rest is de regelgeving 

volgens hem voldoende duidelijk. 

Mevr. Ranschaert (VDAB) reageert dat er voor VDAB geen probleem is. Zowel 

arbeidsongeschikten met als zonder contract kunnen naar hen worden doorgestuurd. Wanneer 

artsen denken dat een persoon baat kan hebben bij het aanbod van VDAB, dan zijn zij vragende 

partij om deze persoon zo snel mogelijk door te verwijzen. 
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Mevr. Kenis (BAMA) reageert dat deze personen niet doorverwezen kunnen worden naar VDAB 

als ze in een officieel re-integratietraject zitten. Als ze nog een arbeidsovereenkomst hebben 

moeten ze namelijk eerst definitief arbeidsongeschikt worden verklaard voor hun job.  

Mevr. Decuman (RIZIV) verduidelijkt de filosofie hierachter. Als iemand werk heeft, dan is het in 

eerste instantie de werkgever die moet kijken of er nog mogelijkheden zijn voor de persoon. Moet 

de sociale zekerheid betalen als blijkt dat er bv. nog opleiding nodig is dat een taak van de 

werkgever?  Nu is er besloten om een opsplitsing te maken tussen arbeidsongeschikten met en 

zonder contract. In het eerste geval is het de werkgever die een oplossing moet voorzien of moet 

aangeven dat de persoon niet te re-integreren is. Als de persoon volledig arbeidsongeschikt  

wordt verklaard dan kan hij wel naar VDAB worden doorverwezen. 

Mevr. Kenis (BAMA) reageert dat het, gezien de regelgeving, dan soms interessanter is voor 

arbeidsongeschikten met een arbeidsovereenkomst om geen officieel re-integratietraject op te 

starten. In dat geval kan je nog een ondersteunende opleiding volgen bij VDAB. 

Mevr. Decuman (RIZIV) reageert dat het vooral belangrijk is om contact te behouden met de 

arbeidsarts en te kijken naar de politiek in het bedrijf. Hebben zij een politiek van re-integratie of 

niet? 

Dhr. Berkein (VICO) vult aan dat je een re-integratietraject nodig hebt om ontslag om medische 

reden te kunnen krijgen. 

Mevr. Schmikler (CO-Prev) stelt dat je vooraf wel kan vragen naar je mogelijkheden. Als er 

weinig mogelijkheden zijn, dan kan er alsnog een re-integratietraject worden opgestart. 

Mevr. Ranschaert (VDAB) stelt dat VDAB een aantal instrumenten ter beschikking heeft die 

specifiek zijn ontworpen voor werkenden, zoals bv. arbeidspostaanpassingen. Daarnaast is er 

ook gespecialiseerde jobcoaching (via de GOB’s). Dit instrument staat ter beschikking van 

werkgevers die werknemers met gezondheidsproblemen in dienst hebben, en hen extra 

ondersteuning willen aanbieden op de werkvloer. Deze instrumenten kunnen ook binnen een re-

integratietraject worden ingezet. 

Mevr. Schmikler (CO-Prev) kadert enkele cijfers die aangeven dat bijna 60% van de beslissingen 

tot definitieve ongeschiktheid worden toegekend op vraag van de werknemer. Veel 

arbeidsongeschikten willen wel opnieuw werken maar niet altijd bij de huidige werkgever. In dat 

geval helpt deze beslissing hen om de band met de huidige werkgever te verbreken. Zij stelt dat 

veel kleine werkgevers bovendien niet open staan voor ondersteuningspremies of andere 

ondersteunende instrumenten of dat ze het belastend vinden om die aan te vragen. 

Mevr. Ranschaert (VDAB) reageert dat jobcoaching dan net heel belangrijk is. Jobcoaches  

kunnen samen met de werkgevers uitzoeken wat nodig is om een re-integratie succesvol te 

maken. Daarnaast kunnen zij bv. ook vragen van collega’s beantwoorden. GTB en de GOB’s 

hebben veel goede ervaringen met dergelijke jobcoaching bij KMO’s. 

Mevr. Kenis (BAMA) vult aan dat werkgevers momenteel nog vaak de handen ervan afhouden 

uit angst voor het onbekende of uit angst om precedenten te stellen. De jobcoaching via GOB’s 

is  echter vaak een succesverhaal en daar mag gerust meer aandacht voor zijn.  

Mevr. Vanheeswijck stelt dat we intussen zijn aangekomen bij het tweede thema, namelijk de 

rol van de reguliere dienstverlening op Vlaams niveau. Mevr. Ranschaert haalde in haar 

presentatie al aan dat de doelstellingen op vlak van instroom vandaag nog niet helemaal worden 
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bereikt. De bedoeling is om deze instroom in 2019 nog eens te verdubbelen. Bestaan er vandaag 

drempels die deze instroom bemoeilijken? 

Mevr. Ranschaert (VDAB) reageert dat ze wel merken dat er in de wetgeving een belangrijk 

struikelblok is om door te verwijzen naar VDAB, namelijk “het wettelijk vermoeden van 

arbeidsongeschiktheid” dat geldt tijdens een goedgekeurde herscholing. Als iemand een 

opleiding aanvraagt en deze wordt goedgekeurd, dan wordt de arbeidsongeschiktheid niet meer 

nagekeken tijdens de opleiding. Voor een aantal adviserend artsen is dit een probleem, zeker bij 

langere opleidingen. Zij maken soms de inschatting dat de gezondheidstoestand van de persoon 

zal evolueren en er dus voor het einde van de opleiding een einde zou kunnen worden gesteld 

aan de arbeidsongeschiktheid.  Zij laten de persoon dan liever inactief tot er een einde komt aan 

de arbeidsongeschiktheid. Zo gaat er echter kostbare tijd verloren.  

Dhr. Berkein (VICO) verduidelijkt dat als een persoon een opleiding wil volgen en dit wordt 

goedgekeurd door het RIZIV, die persoon niet meer kan worden uitgeschreven uit 

arbeidsongeschiktheid. Als de inschatting van de adviserend arts is dat de persoon vroeger kan 

uitstromen uit arbeidsongeschiktheid dan kan hij wachten met zijn goedkeuring en die persoon 

na 6 maanden uitschrijven. Zo kan de persoon in kwestie de opleiding alsnog volgen, maar hij zal 

dan wel geen uitkering meer ontvangen van het RIZIV.  

Mevr. Bonroy (VICO) kadert dat adviserend artsen nogal individualistisch worden opgeleid. Voor 

heel wat artsen is het moeilijk om de teugels los te laten.  

Mevr. Decuman (RIZIV) verduidelijkt het idee achter deze beslissing.  Als je als adviserend arts 

iemand een goedkeuring geeft voor een langdurige opleiding dan moet je ervan uitgaan dat dat 

de enige piste is voor die persoon. Stel dat je als adviserend arts tegelijkertijd de bevoegdheid tot 

evaluatie behoudt dan is er weinig zekerheid voor de verzekerde. Hij volgt een opleiding maar in 

het midden van die opleiding kan zijn arbeidsongeschiktheid worden ingetrokken. Het beleid heeft 

deze keuze gemaakt ter bescherming van de verzekerde. Voor bepaalde aandoeningen waarbij 

je geen inschatting kan maken van het verdere verloop ga je niet zomaar een langlopende 

opleiding aanvragen.  

Dhr. Berkein (VICO) reageert dat het inderdaad veel beter is dat we personen in een traject 

absolute garantie kunnen geven dat ze dit kunnen afronden. Dergelijke beslissingen blijven echter 

altijd een afweging.  

Mevr. Schmikler (Co-Prev) stelt dat het ook soms gebeurt dat er een re-integratietraject wordt 

opgestart, en dat er vervolgens een einde wordt gesteld aan de arbeidsongeschiktheid door de 

adviserend geneesheer. Dergelijke situatie is voor de werknemer in kwestie vaak heel moeilijk.  

Dhr. Berkein (VICO) reageert dat daarover afspraken zijn gemaakt. De adviserend arts zal 

normaal gezien de beslissing van de arbeidsarts op het plan afwachten vooraleer er verdere 

stappen worden ondernomen i.v.m. de arbeidsongeschiktheid.  

Mevr. Ranschaert (VDAB) haalt vervolgens aan de instrumenten van VDAB nog vrij nieuw zijn 

voor arbeidsartsen. Zij ondernemen wel acties om hen daarover meer te informeren. 

Bemiddelaars zouden ook in trajecten voor werknemers sneller moeten worden betrokken. Door 

goede communicatie kan men immers het traject optimaliseren voor de persoon in kwestie. 

Mevr. Schmikler (Co-Prev) reageert dat de samenwerking inderdaad nog beter kan en dat VDAB 

daarvoor ook al bij hen is geweest. Het vertrouwen moet echter nog wat groeien en dat vraagt 

tijd.  
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Mevr. Decuman (RIZIV) stelt dat samenwerking en communicatie inderdaad soms een probleem 

blijven. Als het bijvoorbeeld gaat over toegelaten activiteiten dan horen zij nog veel verhalen die 

niet kloppen met hoe de wetgeving is aangepast. Hierover is blijvend sensibilisering nodig. Alle 

actoren moeten zorgen dat iedereen in de organisatie mee is met de regels en afspraken. 

Vandaar is haar pleidooi om met problemen die systematisch naar boven komen op basis van 

casuïstiek, richting het beleid te gaan. We mogen ons niet alleen verschuilen achter de wet want 

het probleem ligt ook vaak bij de manier waarop we elkaar informeren. 

Mevr. Vanheeswijck komt nog eens terug op de  rol van de reguliere dienstverlening voor 

arbeidsongeschikten met arbeidscontract. De dienstverlening heeft hier zeker een aanbod,  zoals 

bv. de BTOM’s, maar in hoeverre zijn arbeidsartsen hier voldoende mee bekend of doen ze hier 

al beroep op?  

Mevr. Schmikler (Co-Prev) reageert dat arbeidsartsen hierover nog onvoldoende kennis hebben 

en er dus ook onvoldoende beroep op doen. Het leerproces rond nieuwe instrumenten moet met 

andere woorden echt nog op gang komen. Dit kan volgens haar zeker nog beter maar er moet 

wel rekening gehouden worden met de context. Er is een enorm tekort is aan arbeidsartsen en zij 

hebben een enorm pakket aan wettelijke verplichtingen. Arbeidsartsen krijgen momenteel heel 

veel aanvragen tot re-integratie en dan vooral van mensen die al een lange periode thuis zitten. 

Veel van deze artsen zien nu al door het bos de bomen niet meer. Zij zullen in de toekomst nog 

meer moeten kijken naar de restcapaciteiten van de persoon in kwestie en verder kijken dan de 

job bij de huidige werkgever. Vandaag gebeurt dat nog niet vaak. Ze stelt dat er bovendien ook 

werkgevers zijn die er niet aan wil beginnen uit angst om precedenten te scheppen.  

Dhr. Berkein (VICO) reageert dat hij dit heel herkenbaar vindt. Hij stelt dat adviserend artsen 

hierin ook een heel traject hebben afgelegd. Zij zijn ondertussen 10 jaar bezig en ze hebben het 

gevoel dat nu pas iedereen weet waar het over gaat. Het is een heel werk want het gaat om een 

verandering van mindset. Dat vergt tijd. 

Mevr. Ranschaert (VDAB) beaamt dit. Ze stelt bovendien dat VDAB wel merkt dat de interesse 

bij arbeidsartsen groeit.  

Mevr. Kenis (BAMA) vult aan dat zij merken dat, door samenwerking aan te gaan, arbeidsartsen 

de beschikbare middelen en tools wel leren kennen en dat ze die achteraf ook blijven gebruiken. 

Arbeidsartsen hebben vaak gewoon geen tijd om het zelf allemaal uit te zoeken. Ook daarvoor 

kunnen ze echter ondersteuning vinden bij VDAB. 

Mevr. Schmikler (Co-Prev) reageert dat arbeidsartsen ook voor het vragen van de nodige 

ondersteuning nog een mindswitch moeten maken. 

Mevr. Ranschaert (VDAB) reageert dat VDAB daar ook een inspanning wil doen. Zij hebben 

mensen die op de werkvloeren komen om bv. VOP’s en arbeidspostaanpassingen te evalueren. 

Ze bekijken nu hoe ze hun expertise kunnen gebruiken in re-integratietrajecten. 

Mevr. Kenis (BAMA) waarschuwt dat ze het wel gevaarlijk zou vinden dat subsidies kunnen 

worden aangevraagd door arbeidsartsen, zonder dat er op de werkvloer de tijd kan worden 

gemaakt om effectieve aanpassingen te realiseren. 

Mevr. Ranschaert (VDAB) reageert dat dat niet het geval hoeft te zijn als VDAB mensen heeft 

op de werkvloeren die dat proces kunnen begeleiden.  

Mevr. Decuman (RIZIV) stelt dat we inderdaad moeten vertrekken vanuit de bestaande actoren 

en hun wettelijk kader. Binnen die kaders kunnen we proberen om vernieuwend te zijn door alert 
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te zijn voor mogelijkheden en door problemen scherper te stellen. Er is namelijk nog te weinig 

geweten waarom het juist fout loopt.  

Mevr. Kenis (BAMA) stelt dat een van die knelpunten volgens haar is dat er nog teveel wordt 

gecommuniceerd via documenten. Door actoren effectief aan tafel te brengen kan er vaak veel 

sneller een oplossing worden gevonden.  

Mevr. Bonroy (VICO) stelt dat dit in sommige provincies wel al goed loopt. In West-Vlaanderen 

is er bijvoorbeeld maandelijks overleg tussen artsen en mensen van VDAB.  

Mevr. Decuman (RIZIV) reageert dat dergelijke goede praktijken nog te weinig worden gedeeld. 

Het RIZIV geeft bv. ook financiële steun aan lokale samenkomsten tussen artsen (LOK’s). Het 

beheerscomité vraagt nu of die bijeenkomsten niet moet openstaan voor anderen, bv. een 

jobcoaches of psychologen. Het RIZIV heeft in principe de bevoegdheid om dat te verplichten in 

het kader van de verderzetting van de financiering. In de praktijk is het echter niet zo evident om 

dit te vragen. Hiervoor is echt nog een mindswitch nodig.  

Dhr. Berkein (VICO) zit ook in het begeleidingscomité van de LOK’s. Daarnaast zijn ook de TRIO-

projecten. Daar wordt uitleg gegeven over arbeidsongeschiktheid en re-integratie maar zij merken 

dat dit vaak nog onbekend terrein is voor huisartsen. Het zou eigenlijk een onderdeel moeten 

worden van de artsenopleiding.  

Anne-Marie Bonroy (VICO) stelt dat ze net 3 weken les heeft gegeven aan studenten 

geneeskunde van de KUL. Deze studenten kunnen ook een stage doen. Er is dus wel een zekere 

evolutie merkbaar maar het gaat wel om een keuzemodule, niet om een verplicht vak.  

Mevr. Vanheeswijck stelt dat het belang van informatie-uitwisseling en overleg reeds enkele 

keren aan bod is gekomen. Er is toen steeds gewezen op de meerwaarde van fysieke 

bijeenkomsten. Is dat een pleidooi tegen digitale platformen voor uitwisseling?  

Mevr. Decuman (RIZIV) reageert dat dat zeker niet de bedoeling is. Ondersteunende digitale 

platformen zijn nodig maar er is ook nood aan direct contact tussen de betrokken actoren. 

Mevr. Ranschaert (VDAB) geeft aan dat het doorgeven van informatie via digitale platformen  

soms wel moeilijk is door de GDPR-wetgeving. VDAB gebruikt ICF om het functioneren van een 

persoon te beschrijven. In projecten waar ook wordt gewerkt met ICF is het gemakkelijker om 

informatie uit te wisselen. Misschien moeten we inzetten op het realiseren van één standaard?  

Mevr. Vanheeswijck haalt aan dat er bv. een RIZIV- tool bestaat die een veilige omgeving biedt 

voor artsen om vertrouwelijke informatie uit te wisselen. Wordt deze tool gebruikt? Indien dat niet 

het geval is, waaraan ligt dat en wat kan er eventueel verbeteren?  

Dhr. Berkein (VICO) stelt dat het platform vooral wordt gebruikt voor het aanvragen van re-

integratietrajecten naar arbeidsartsen. Het is inderdaad een veilig en goed communicatiekanaal, 

maar het is slechts één van de mogelijkheden. Deze tool is handig voor het uitwisselen van 

praktische informatie maar hij is er niet van overtuigd dat een tool direct overleg kan vervangen.  

Mevr. Schmikler (Co-Prev) beaamt dat het voor concrete dossiers vaak veel sneller en efficiënter 

is om even samen te zitten. 

Dhr. Berkein (VICO) vult nog aan dat er daarnaast ook nog het probleem is van de 

privacywetgeving. Je heb altijd een akkoord nodig van de arbeidsongeschikte om informatie door 

te sturen naar mutualiteiten, arbeidsartsen, jobcoaches, etc. Dat maakt het niet eenvoudig. Vooral 

ten opzichte van arbeidsartsen is er vaak wantrouwen.  
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Mevr. Kenis (BAMA) reageert dat zij eigenlijk nooit echt problemen ervaren met 

arbeidsongeschikten die niet willen dat hun informatie wordt gedeeld. Als ze de arts vertrouwen 

is er geen enkel probleem.  

Mevr. Decuman (RIZIV) stelt dat zij wel zien dat er soms drempels bestaan. Vooral de arbeidsarts 

connecteert men nog vaak heel sterk met controle. Zij proberen binnen het RIZIV een platform te 

creëren dat voldoet aan alles rond de GDPR-wetgeving. Het is echter niet eenvoudig om de 

wetgeving af te stemmen op alle behoeften. Het is dan vaak eenvoudiger om wat conservatiever 

te zijn.  

4 Vragen en opmerkingen  

Dhr. Vanneste (ABVV) stelt dat zij, wanneer mensen in een re-integratietraject komen en de 

competenties niet helemaal duidelijk zijn, in eerste instantie proberen om deze mensen door te 

sturen naar loopbaanbegeleiding. De adviserend arts neemt echter niet altijd aan dat dit een 

meerwaarde kan zijn voor re-integratie. Hij stelt bovendien dat hij blij is dat er disability case 

managers aan de slag zijn. Zij kunnen volgens hem zeer belangrijk zijn voor het succes van een 

re-integratietraject want het opbouwen van een vertrouwensrelatie is zeer belangrijk. Hij vindt het 

daarom een jammere zaak dat de nieuwe wetgeving die taak voornamelijk naar de arbeidsarts 

heeft geschoven. Tot slot haalt dhr. Vanneste aan dat er op dit moment weinig collectieve 

procedures bestaan in bedrijven en dat ze met elk dossier ad hoc aan de slag moeten.  

Mevr. Decuman (RIZIV) reageert dat initiatieven die worden genomen voor een bepaalde casus 

wel aanleiding kunnen geven tot het opentrekken naar een algemeen beleid binnen het bedrijf.  

Dhr. Wouters (GOHA) heeft een vraag over opleiding tot DCM; zitten zaken zoals 

arbeidsongevallen, beroepsziekten, tegemoetkoming voor personen met een arbeidshandicap 

hier ook in? Je moet in dergelijke opleidingen namelijk vertrekken vanuit de diversiteit die 

aanwezig is binnen de groep. 

Mevr. Decuman (RIZIV) reageert dat de opleiding inderdaad verder gaat dan hun eigen 

bevoegdheidsmaterie. Ze hebben bv. deelnemers uit bedrijven die al deze verschillende aspecten 

in hun werkcontext nodig hebben.  

Dhr. Genbrugge (ABVV) heeft drie vragen voor mevr. Ranschaert. (1) Op het vlak van doorstroom 

liggen de cijfers een stuk lager dan jullie beogen. Wat zijn mogelijke verklaringsgronden?  (2) Wat 

is jullie aanbod ten aanzien van die doelgroep? Is er een significant verschil met andere groepen? 

Zit deze groep bv. meer in de intensieve dienstverlening of in begeleidingstrajecten? (3) In welke 

mate zijn jullie in staat om binnen dit aanbod diversiteit te integreren (bv. nood aan progressieve 

opbouw)? 

Mevr. Ranschaert (VDAB) reageert dat er vrij veel uitval is in de uitstroom omdat de doelgroep 

vaak terug ziek wordt. Gezondheidsproblemen hebben vaak een fluctuerend verloop. De trajecten 

duren vaak ook langer maar dat is niet altijd negatief. De doelgroep stroomt bv. meer door naar 

kwalificerende opleidingen dan andere doelgroepen, en dat zijn ook langere opleidingen. Het is 

ook omwille van die reden dat de meting na 24 maanden een lager resultaat geeft. Qua 

dienstverlening zien ze dat de doelgroep vooral terecht komt bij GTB of bij bemiddelaars in de  

intensieve dienstverlening. Nochtans zouden ze daar eigenlijk niet altijd moeten zitten. De 

doelgroep zou gemakkelijker moeten kunnen instromen via sectorale bemiddelaars. In de 

verhouding opleiding/ geen opleiding ziet VDAB een gelijkaardig beeld als bij andere doelgroepen 
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(1/3 stroomt door naar opleiding, 2/3 naar bemiddeling). De grootste concentratie aan opleidingen 

zit bij de GOB’s. Zij zijn dan ook gespecialiseerd om deze groep op te vangen.  

Mevr. Decuman (RIZIV) vult aan dat men zich niet mag blindstaren op de cijfers voor uitstroom 

want het zijn geen harde metingen. Het grootste deel van de groep hervat spontaan het werk. De 

groep die overblijft is een heel kwetsbare groep die meer begeleiding nodig heeft. Ze weten niet 

wat er met die groep zou gebeuren als ze geen interventie zouden doen.  

Mevr. Ranschaert (VDAB) geeft nog mee dat zij deze cijfers altijd samen presenteren met de 

algemene werkzaamheidsgraad van personen met een beperking in Vlaanderen. Ook dit cijfer 

ligt laag.  

Mevr. Nuyens (BAMA) verwijst naar de personeelsstop bij VDAB-bemiddelaars en het tekort aan 

arbeidsartsen. Zij stelt dat de arbeidsbelasting voor beide actoren op een bepaald moment te 

hoog zal worden. Welke acties zullen dan worden ondernomen om het operationeel haalbaar te 

houden voor VDAB enerzijds en voor arbeidsartsen anderzijds?  

Mevr. Ranschaert (VDAB) reageert dat VDAB taken uitbesteedt. Zo hebben zij partnerschappen 

met de GOB’s, maar ook met bedrijven die opleidingen en projecten opzetten. Daarnaast hebben 

zij een SIB gelanceerd waarbij ze op zoek gaan naar partners voor de begeleiding van een 1000-

tal arbeidsongeschikten. VDAB wil die partnerschappen ook nog verder uitbreiden. 

Mevr. Schmikler (CO-Prev) reageert vervolgens dat er zich bij de arbeidsartsen wel een probleem 

stelt. Ze verwachten een sterke uitstroom door de vergrijzing die naar alle waarschijnlijkheid niet 

zal worden gecompenseerd met de nodige instroom. Zij verwijst o.a. naar de numerus clausus in 

de opleiding. Jongeren weten bovendien vaak niet wat arbeidsartsen zijn. Ze zetten wel in op een 

betere bekendmaking van de specialisatie en ook de overheid heeft intussen begrepen dat er 

maatregelen nodig zijn. Zo worden in het KB bv. de taken van de arbeidsarts aangepast en 

kunnen er ook andere profielen worden ingeschakeld, zoals psychologen etc. mevr. Schmikler 

gelooft wel niet dat dit nu dé grote oplossing zal zijn. Een aantal taken blijven nu eenmaal gelinkt 

aan het artsenberoep en dat kan je niet veranderen.  

Mevr. Nuyens (BAMA) vraagt of zij ook gebruik maken van DCM’ers? 

Mevr. Schmikler (CO-Prev) reageert dat dat momenteel niet echt het geval is maar dat dat ook 

moeilijk is omdat een aantal taken verbonden zijn aan het beroep van arts. Het zijn vaak complexe 

dossiers en het voordeel van artsen is dat zij een holistische opleiding hebben gehad.  

Dhr. Berkein (VICO) stelt dat hij wel een aantal zaken kan beamen. Men moet in de opleiding 

meer inzetten op arbeidsgeneeskunde. Het zou een verplicht vak moeten zijn voor artsen en 

misschien moet er ook worden gedacht aan een verplichte stage. Hij stelt dat de ziekenfondsen 

een pact met minister hebben gesloten, waarin o.a. een herwaardering van het beroep van 

adviserend art is opgenomen. Met die as is deze legislatuur helaas niets gebeurd.  

Mevr. Decuman (RIZIV) wil even verduidelijken dat de opleiding die zij aanbieden gaat over ‘DM’ 

en dat ‘DCM’ is hier slechts een onderdeel van is. Zij stelt dat zij vanuit het RIZIV geloven in de 

inzet van ‘DM’ers. Deze zullen een andere rol hebben afhankelijk van waar zij zijn tewerkgesteld. 

Het is volgens haar wel niet realistisch om te denken dat alle arbeidsongeschikten daar binnen 

een aantal jaar beroep op zullen kunnen doen. Zij stelt bovendien dat een bijkomende rol niet 

meteen tijdswinst zal opleveren. Dit zal in het begin net meer tijd vragen van iedereen. Het is 

volgens hen een én-én-verhaal. DM’ers dienen niet zozeer om de arts te ontlasten, maar hebben 

een meerwaarde omwille van de van multidisciplinariteit en omdat er nood is aan een 

verbindingsfiguur. 
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Mevr. Ransschaert (VDAB) haalt nog kort het medisch outplacement aan. Mensen die worden 

ontslagen omwille van medische redenen hebben recht op outplacement. Dat is weer een nieuwe 

partner die een rol speelt in het hele traject. Ook daar zouden we een kruising kunnen krijgen met 

de trajecten die al lopende zijn. Volgens haar zijn daar evaluaties nodig.  

Mevr. Hielegems (ACV) reageert dat zij zich wel de vraag stellen of dat nu de juiste manier is om 

mensen terug aan werk te krijgen. Bovendien zou het KB stellen dat een werknemer enkel recht 

heeft op outplacement als de werkgever eenzijdig het contract beëindigd omwille van medische 

overmacht. Als werkgever en werknemer het contract samen beëindigen is er geen recht op 

outplacement. 

5 Reflecties van de sociale partners en het 
Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid  

Steven Genbrugge - ABVV 

Dhr. Genbrugge drukt zijn appreciatie uit voor de rondetafel en bedankt het SERV-secretariaat 

voor de organisatie. Hij zal zijn reflectie opbouwen in 10 punten. Eerst en vooral wijst hij op het 

belang van preventie. Dit is volgens hem nog steeds de beste vorm van re-integratie en daar moet 

dus sterk op worden ingezet. Vervolgens onderstreept hij de bereidheid tot werk bij veel langdurig 

zieken. We moeten daarom ook voldoende aandacht hebben voor het belang van werk en dit 

beschouwen als fundament voor meer inzet op re-integratie. Ten derde is gebleken dat er nog 

een aantal structurele en juridische problemen zijn bij VDAB of op het snijpunt van de 

samenwerking met andere organisatie. Het is belangrijk dat de regierol wordt verduidelijkt en dat 

dit gepaard gaat met een duidelijk mandaat. De nood aan coördinatie en regie is vandaag namelijk 

nog eens duidelijk gebleken. Verder viel hem op dat er veel expertise aanwezig is op verschillende 

terreinen maar dat er nog sprake is van te veel verkokering. Er wordt nog te weinig over het 

muurtje gekeken. Voorts benadrukt hij het belang van inkomenszekerheid voor de  verzekerde. 

Ook transparantie is van groot belang. Zoals ook mevr. Ranschaert reeds aanhaalde moet daar 

nog meer aandacht voor zijn. Een ander aandachtspunt is de nood aan het efficiënter delen van 

informatie, alsook van instrumenten en middelen die op dit moment reeds aanwezig zijn (bv. 

loopbaanbegeleiding, jobcoaching, diversiteitsconsulenten …). Daarbij moet wel de vraag worden 

gesteld of er voldoende capaciteit is om de vooropgestelde ambities te realiseren? Bovendien 

moeten we nog meer inzetten op intensieve begeleiding en maatwerk. Het is positief dat VDAB 

hier, samen met GTB, goede praktijken aan het ontwikkelen is. Ook is er volgens dhr.  Genbrugge 

nood aan een herdefiniëring van de benaming ‘arbeidsongeschikten’. We moeten deze groep 

positiever benaderen en meer focussen op de restcapaciteiten van deze personen. Tot slot 

benadrukt hij dat dit alles een gedeelde verantwoordelijkheid is, waar alle betrokken partners hun 

schouders mee dienen onder te zetten.  

Eline  Bruneel – Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid  

Mevr. Bruneel wil in eerste instantie het belang van werk benadrukken. Zij stelt dat de doelgroep 

ook echt wilt werken. Dat is o.a. gebleken uit de enquête die zij hebben uitgevoerd in 2014. 

Ondanks die vaststelling is werken geen evidentie voor deze groep omwille van hun ziekte of 

beperking, die vaak een ingrijpende invloed heeft en een fluctuerend verloop kent. Om de stap 

toch te kunnen zetten is er bijgevolg nood aan begeleiding en ondersteuning én aan voldoende 

flexibiliteit. Dit vraagt om samenwerking tussen alle actoren hier vandaag aan tafel, om goede 

afspraken en om duidelijkheid over ieders rol. Mevr. Bruneel geeft aan dat dit vandaag nog niet 
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helemaal het geval is. Daarom moet er o.a. verder worden ingezet op sensibilisering rond het 

aanbod van VDAB en op het realiseren van een mentaliteitswijziging bij arbeidsartsen. Ook werd 

duidelijk dat face-to-face overleg tussen artsen cruciaal is, dat  goede praktijken meer gedeeld 

moeten worden en dat er reeds aandacht moet gaan naar dit thema in de artsenopleiding. Wat 

mevr. Bruneel wel wat heeft gemist is een vermelding van redelijke aanpassingen. Geen enkele 

actor heeft dit vandaag aangehaald. Nochtans is dat iets waar personen met een handicap recht 

hebben en voorziet VDAB daar financiering voor. Tot slot benadrukt mevr. Bruneel dat het zeer 

belangrijk is om de focus, namelijk de persoon waar het om draait, niet uit het oog te verliezen. 

De persoon in kwestie moet centraal staan in het traject en voldoende worden betrokken bij alle 

stappen.  

Erik De Bom – UNIZO  

Dhr. De Bom geeft aan dat hij in het gesprek van vandaag veel positieve energie en 

bereidwilligheid tot samenwerking heeft vastgesteld. Hij vindt dit heel terecht en kan dit alleen 

maar toejuichen. Verder stelt hij dat we de sterke dichotomie tussen ‘ziek of gezond’ veel meer 

doorbreken en dat het zeer belangrijk is om te vertrekken vanuit de capaciteiten van mensen. 

Iedereen moet mee aan boord, dus ook de groep van langdurig zieken. Deze groep blijft  echter 

toenemen. Om daaraan tegemoet te komen is het zeer belangrijk om in te zetten op preventie 

maar ook op het bereiken en opnieuw aan het werk helpen van zoveel mogelijk 

arbeidsongeschikten. Dat is enerzijds nodig om de sociale zekerheid betaalbaar te houden en   

anderzijds is het ook in het grootste belang van deze mensen zelf. Alle actoren hebben hier een 

belangrijke rol te spelen. Vanzelfsprekend is er een grote rol weggelegd voor de arbeidsarts, die  

in alle onafhankelijkheid de restcapaciteiten van een persoon moet kunnen vaststellen. Maar 

eigenlijk begint het dan nog maar. Dhr. De Bom verwijst naar de plannen rond sensibilisering van 

werkgevers. Hij stelt dat Vlaanderen het land is van de KMO’s. Veel van hen hebben een grote 

bereidwilligheid om mensen te helpen maar in de praktijk hebben zij het vaak moeilijk om 

aangepast werk te voorzien. Hij verwijst hier naar een studie van het HIVA waar 61% van 

werkgevers uit KMO’s aangeven dat ze kampen met overmatige stress. Een groot aandeel van 

deze stress is gelinkt aan het kunnen beschikken over gepast personeel op het juiste moment. 

Omdat KMO’s een kleiner personeelsbestand hebben zijn zij veel kwetsbaarder. Dhr. De Bom 

stelt dat zij hun werkgevers zullen oproepen en sensibiliseren om met een open blik te kijken naar 

de capaciteiten van mensen. Daartegenover moet wel voldoende ondersteuning van werkgevers 

staan. Zij moeten gemakkelijker de weg kunnen vinden naar VDAB en GTB om aan te geven wat 

zij nodig hebben. Op dat vlak bestaat er vandaag nog een lacune. Tot slot geeft dhr. De Bom aan 

dat de bereidwilligheid om na langdurige ziekte terug aan het werk te gaan niet alleen te vinden 

is bij werknemers, maar dat zij die ook heel sterk merken bij zelfstandigen. Ook zelfstandigen 

hebben echter vaak nood aan begeleiding en ondersteuning om deze stap te zetten maar 

momenteel hebben zij hiertoe te weinig mogelijkheden.  

 


