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BIJLAGE 12: RE-INTEGRATIEBELEID  

(toepassing KB Peeters/De Block – oktober 2016) 

 

 

1. Situering 

 

LIV aanhetwerk heeft sinds 20131 een beleid ontwikkeld rond retentie van haar 

medewerkers. Het is ook een kernopdracht geworden van de inhoudelijke werking 

van LIV aanhetwerk.   

 

Sinds de invoering van het KB De Block/Peeters (december 2016) is er een ook een 

formeel legaal kader ontstaan voor re-integratie. 

 

In de nota maken we een onderscheid tussen een informeel proces van re-

integratie (ook wel inplacement genoemd) en het formele proces volgens het KB. 

Het is de bedoeling om binnen het gevoerde retentiebeleid beide processen te 

integreren. 

 

Momenteel vindt er binnen LIV aanhetwerk een inhoudelijke reorganisatie plaats 

gelet immers  op het gewijzigde subsidiekader. De invoering van het formele re-

integratiebeleid en bijhorende collectieve maatregelen zal bijgevolg zeer progressief 

gebeuren. 

 

 

2. Visie 

 

Gelet op de missie en waarden van LIV aanhetwerk staat de werknemer centraal in 

het realiseren van de kernopdrachten. Het belang van een gezonde geest in een 

gezond lichaam is de basis voor het preventie- en retentiebeleid van LIV 

aanhetwerk. Het is het consequent doortrekken van de (evidence-based) inzichten 

en good practises bij ons cliënteel naar de medewerkers (i-care approach). 

 

Het retentiebeleid neemt een aanvang bij de tertiaire preventie. Doel is om de 

termijn van afwezigheid te beperken (bv. bij burn-out of stressgerelateerde 

klachten) en/of de terugkeer te faciliteren door middel van het bewaren van een 

sterke binding met de werknemer (bv. terugkeer na kanker). Het geheel maakt 

deel uit van een informeel proces dat wel wordt gesystematiseerd en deels 

gestandaardiseerd.  

LIV aanhetwerk heeft veel ervaring met redelijke aanpassingen op het werk 

(jobcarving/ jobdesign). Het zorgt voor een duurzame re-integratie 

(hervalpreventie).  

LIV aanhetwerk werkt met de driehoek werknemer (huisarts) - medisch adviseur 

(mutualiteit) en arbeidsgeneesheer van de werkgever. Het comité PBW (HOC/BOC) 

is een belangrijke facilitator bij het realiseren van een adequaat retentiebeleid. In 

het nieuwe beleidskader wordt het comité ook formeel betrokken in zonderheid 

voor de zogenaamde collectieve maatregelen. 

 

 
1 Ik verwijs hiervoor uitvoerig naar de goedkeurde nota d.d. 19.08.2013 en de goedkeuring hiervan op 
HOC BOC  (protocolakkoord van 14.10.2013). 
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Toepassing van het formele kader willen we enkel behouden bij langdurige 

afwezigheid van meer dan een jaar of bij een niet succesvol informeel re-

integratietraject.  

 

 

Werkgeversgegevens 

 

Naam:  GOB LIV aanhetwerk  

 (cvba IGL Ter Heide, IGL GOB LIV aanhetwerk) 

Adres:  Boddenveldweg 11, 3520 Zonhoven 

Telefoon:  011  91 84 30 

Directie:  dhr. Yves Moriën 

 

 

Gegevens arbeidsgeneesheer 

 

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk:  

Dienst: Liantis vzw, Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt 

Naam:  Dr. Sandrine Savelkoul 

Functie:  Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer 

Telefoon:  011 26 31 71 

 

Inhoud Blz. 
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Profielen/werkposten 

 

− Directeur 

− Manager 

− Procesverantwoordelijke 

− Verantwoordelijke personeel & welzijn 

− Preventieadviseur 

− Administratief verantwoordelijke personeelsbeheer 

− Verantwoordelijke ICT 

− Jobcoach: nieuwe functie voor assessor, jobconsultant, HR-consultant, 

trainer/coach 

− Administratief medewerker 

− Medewerker communicatie 

− Logistiek medewerker 
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1. Policy bij ziekte: communicatie 
 

Doelstelling: de band met de werknemer tijdens afwezigheid onderhouden, 

verbeteren, bestendigen.  

 

De ziektemelding  

 

o de medewerker meldt zich ziek via de leidinggevende door middel van 

telefonisch contact 

o na doktersbezoek laat de medewerker aan de leidinggevende weten wat de 

duur is van zijn/haar afwezigheid  

o het medisch attest wordt per post opgestuurd  

o (werknemer is niet verplicht om te voorzien in medische info over ziektemelding) 

 

=> LIV aanhetwerk zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van 

het protocol via toevoeging als bijlage aan het arbeidsreglement. 

 

 

 

In de vervolgaanpak binnen het re-integratiebeleid wordt een onderscheid 

gemaakt tussen: 

 

A) Korte afwezigheid wegens ziekte: >1 week en <1 maand 

B) Langdurige afwezigheid wegens ziekte: >1 maand 

 

 

A) Korte afwezigheid wegens ziekte (>1 week en <1 maand) 

 

Steeds in de veronderstelling van medische haalbaarheid én wenselijkheid 

 

Betrokken actoren: 

 

1) Leidinggevende: 

 

− De leidinggevende heeft een centrale rol; hij/zij staat het dichtst bij de 

werknemer en het team.  

− Acties:  

o informeert naar de gevolgen voor het werk, de verwachte duur enzovoort  

o maakt een afspraak met de medewerker voor een volgend contact 

o bekijkt wat men aan collega ’s en team meedeelt 

o tracht zicht te krijgen op de oorzaak (werkgerelateerd of niet), rekening 

houdend met de nodige privacy 

o tot slot: informeert de vertrouwenspersoon  
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2) Vertrouwenspersoon: 

 

− Geeft de nodige ondersteuning aan leidinggevende bij het voeren van de 

gesprekken met de afwezige medewerker. 

 

− Bij werkgerelateerde conflicten of op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer, 

neemt zij het voortouw in het traject. Indien vraag naar aangepast werk, neemt 

de leidinggevende de nodige stappen steeds in onderling overleg met 

vertrouwenspersoon. 

 

Contacten onderhouden: 

 

  → Tijdens afwezigheid door de leidinggevende:  

 

o leidinggevende onderhoudt wekelijks contact 

o de leidinggevende tracht een indicatie inzake aangepast werk te verkrijgen 

(rekening houdend met privacy) 

o deelt, indien nodig, mee waar gradueel (cfr. collectieve maatregel) tewerkstelling 

hervat kan worden 

o de vertrouwenspersoon stelt een impliciet re-integratieplan op 

 

→ In aanloop naar werkhervatting: 

 

− Max 5 dagen vóór herstart, plant de leidinggevende een terugkomgesprek in, 

waarbij aandacht wordt gegeven aan: 

o 1e dag samen overlopen (bv: rustige 1e dag, agenda,…) 

o hoe collega’s informeren over terugkeer en afspraken 

o wijzigingen in organisatie tijdens afwezigheid doorspreken 

o afspraken omtrent werkhervatting bespreken (bv: termijn, TWS-percentage) 

o bij aangepast werk: overlopen impliciet re-integratieplan 
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B) Lange afwezigheid wegens ziekte (>1 maand) 

Steeds in de veronderstelling van medische haalbaarheid én wenselijkheid 

 

Ongeacht de reden van afwezigheid, beginnen na 4 weken afwezigheid drempels te 

spelen bij de terugkeer naar werk. Steeds met respect voor diens situatie.   

 

Van zodra langdurige uitval dreigt, start het proces om de werknemer en andere 

actoren te informeren over de re-integratiemogelijkheden.  

 

Betrokken actoren: 

 

1) Vertrouwenspersoon centrale rol 

 

De vertrouwenspersoon stelt in samenspraak met de werknemer een informeel re-

integratieplan op en volgt werkhervatting verder op.  

 

2) Leidinggevende 

 

De leidinggevende stimuleert betrokkenheid van andere leidinggevenden en 

collega ’s bij de situatie van de zieke werknemer. Telefoons, bezoekjes, bloemen, 

attenties, worden aangemoedigd om vervreemding van het werk en collega ’s tegen 

te gaan. 

 

Contact onderhouden tijdens afwezigheid: 

 

1) Vertrouwenspersoon 

 

− Houdt contact met de zieke werknemer (telefonisch). Geeft hierbij duidelijke 

afspraken over frequentie van contact. 

− Nodigt de medewerker daarna zo veel mogelijk uit om naar de omgeving van de 

vaste eigen werkplek op gesprek te komen. 

− Geeft de werknemer het signaal dat men zich betrokken voelt en bereid is mee 

de re-integratie te begeleiden en ondersteunen; en geeft onder meer info over: 

o het onderzoek voorafgaand en bij werkhervatting bij arbeidsgeneesheer 

o contactmogelijkheden met personeelsdienst, leidinggevende, 

preventieadviseur… 

 

2) Leidinggevende 

 

− Houdt contact met de zieke werknemer, ofwel rechtstreeks ofwel via 

vertrouwenspersoon.  

− Zorgt voor kleine attentie, bezoek, kaartje,… 
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2. Re-integratie2  
 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen het informeel proces van re-integratie en 

de formele procedure conform het KB Peeters/De Block. 

 

De collectieve maatregelen zijn enkel van toepassing bij de formele 

procedure. 

 

2.1 Informele re-integratie (inplacement) 

 

Steeds in de veronderstelling van medische haalbaarheid én wenselijkheid 

 

Doelstelling 

 

Afhankelijk van het profiel (functioneren) van de werknemer bij de werkhervatting 

zal ad hoc en op maat van de werknemer gezocht worden naar de beste oplossing 

van re-integratie of inpassing binnen het totale functioneren van LIV aanhetwerk. 

 

Fase 1: aansluiting en installeren re-matching 

 

− Voorbereidende vergadering o.l.v. vertrouwenspersoon met leidinggevende, 

preventieadviseur over mogelijkheden van inplacement + modaliteiten 

aangepast werk. 

− Bezoek arbeidsgeneesheer inplannen + overleg arbeidsgeneesheer en 

vertrouwenspersoon. Desgevallend ook medisch adviseur. 

− Vertrouwenspersoon onderzoekt a.d.h.v. gesprekken met werknemer: 

o Op welke termijn kan de werknemer het werk hervatten? Welke taken? Waar? 

Onder welke voorwaarden? Tot welke datum loopt het aangepast werk? 

o Welke aanpassingen? Met welke hulpmiddelen? Welke opleiding? 

o Welk is het traject er naar toe? + Wie moet in het traject betrokken worden?  

Is er extra (externe) ondersteuning nodig? 

− Vertrouwenspersoon stelt een re-integratieplan op:  

o Doel her-inschakeling 

o Opmaak stappenplan: voor de werknemer en de leidinggevende moet 

duidelijk zijn naar welk takenpakket men teruggaat. Welke middelen en 

materialen heeft de werknemer nodig (5 A’s) 

o Evaluatie en opvolgingsmomenten bepalen 

− Max 5 dagen voor herstart: werkhervattingsgesprek met voorstel re-

integratieplan. 

− Afstemming met arbeidsgeneesheer geformaliseerd in werkhervattings-

onderzoek. 

− Noodzaak: engagement van alle partijen om ervoor te gaan.  

− Het bestuur legitimeert het eventueel tijdelijk of permanent afwijkend 

functieprofiel. Kennisgeving op CPBW. 

 

 

Fase 2: Uitvoering 

 

 

 

 
2 Zie schemata in bijlage 
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Fase 3: Evaluatie 

 

2.2 Formele re-integratie 

 

Comform het wettelijk kader kan het verzoek tot (formele) re-integratie worden 

ingediend door werkgever, werknemer of mutualiteit. 

 

Werkgever zal de opstart initiëren indien: 

− Eén van betrokken partijen (bv. werknemer of mutualiteit) niet akkoord gaat met 

informeel re-integratieplan en na de wettelijk voorziene termijn 

− Herval op korte termijn <3 maanden (mislukt informeel re-integratieplan) 

 

 

3. Collectieve maatregelen3 
 

Indien het afgesproken werk niet zonder meer uitgevoerd kan worden hetzij 

tijdelijk hetzij permanent. 

 

Twee opties: 

− Optie 1: Mits redelijke aanpassingen kan het afgesproken werk toch hervat 

worden. 

− Optie 2: Er moet naar ander (aangepast) werk gegaan worden 

 

 

Optie 1: Omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost(en) 

 

NB: Indien er sprake is van een erkende handicap dan zijn in het kader van de 

discriminatiewet steeds redelijke aanpassingen noodzakelijk. 

 

LIV aanhetwerk kan, in het algemeen, volgende redelijke aanpassingen 

doorvoeren:  

 

o aangepaste arbeidspost (aangepaste bureaustoel) 

o telewerk: de werknemer wordt voorzien van een laptop zodat hij/zij thuis kan 

werken; de frequentie van dit telewerk mag hoger liggen dan de afgesproken 

norm voor de medewerkers bij LIV aanhetwerk en wordt in onderling overleg 

afgesproken, maar mag nooit méér bedragen dan de helft van het afgesproken 

weekregime 

o voorzien van een in hoogte verstelbare werktafel 

o hulpmiddelen (aangepaste telefoon voor slechthorenden of een aangepast 

computerscherm voor slechtzienden) 

o hellend vlak voor rolstoelgebruikers 

o flexibele werkuren: afhankelijk van de arbeidsinhoud van de werknemer, het 

regime van de werknemer, de duurtijd en de frequentie van de behandeling, 

kunnen flexibele werkuren afgesproken worden om een combinatie van werk en 

behandeling (bv. kinesitherapie) mogelijk te maken. De flexibele uren mogen de 

continuïteit van de dienstverlening niet schaden. 

o verplaatsing van machines om lange vermoeiende afstanden te vermijden 

o ondersteuning door een collega, nader te specificeren en afhankelijk van de 

werkinhoud en het regime van de werknemer en met expliciet akkoord van de 

werknemer die gaat ondersteunen 

 
3 We baseren ons hiervoor op het overzicht van Liantis. 
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o flexibele pauze voor medische noodzaak (zoals bv. inname medicatie of 

nood aan bijkomende maaltijd): per halve dag aanwezig mag de 

werknemer, buiten de middagpauze, een bijkomende pauze nemen van 

maximum 15 minuten  

o een kantoorruimte in de nabijheid van een toilet 

o parkeerplaats dichtbij de ingang van het bedrijf 

 

Optie 2: Omschrijving van het aangepast of ander werk 

Omschrijving van het AANGEPAST WERK 
Een werknemer met aangepast werk, blijft (een deel van) zijn overeengekomen werk uitoefenen. De 
inhoud van het werk wordt niet of slechts beperkt veranderd. Bijvoorbeeld: een werknemer deed zowel 
staand labowerk als administratie, maar kan voorlopig niet staan, dus alleen nog de administratie; een 
schilder die niet meer op een ladder mag werken, kan wel aangepast werk doen door alleen op 

grondhoogte te schilderen. 

 

LIV aanhetwerk kan, in het algemeen, geen aangepast werk voorzien.  

 

De huidige reorganisatie van de ondersteunende4 en kernprocesfuncties 

laten geen inhoudelijke aanpassingen toe. Vanaf 1/10/2018 willen we dit 

opnieuw evalueren. 

 

Omschrijving van het ANDER WERK 
Een werknemer die ná zijn arbeidsongeschiktheid werk verricht dat hij voordien niet deed, voert geen 
aangepast, maar wel ander werk uit(bv.. een laborante die geen labowerk meer doet, maar enkel 
administratief werk terwijl zij dat voordien niet deed).  

 

LIV aanhetwerk kan, in het algemeen, geen ander werk voorzien.  

 

Migratie van kernprocesfuncties naar ondersteunende  functies is niet 

mogelijk gezien alle functies zijn ingevuld. Er is geen vooruitzicht op 

uitbreiding van deze functies. 

 

 

Omschrijving van AANPASSINGEN VAN HET VOLUME VAN HET WERK  

(bv. 3/5 i.p.v. voltijds) 

 

LIV aanhetwerk kan, in het algemeen, het volume van het werk 

aanpassen:  

 

De kernprocesfuncties en ondersteunende functies kunnen gereduceerd 

worden voor medewerkers in een voltijds regime of een regime 80% FTE: 

tot minimaal 40% FTE gespreid over 4 werkdagen binnen een vooraf 

vastgelegde termijn van 6 maanden en maximaal tweemaal verlengbaar. 

De verhouding deeltijds(<80) versus voltijds mag om organisatorische 

redenen niet kleiner worden dan 50% 
 

De kernprocesfuncties en ondersteunende functies kunnen gereduceerd 

worden voor medewerkers in een regime < 80%: voor zover het rest % 

kan worden ingevuld door een andere medewerker in dezelfde functie  

 
4 Alle administratieve en logistieke functies 
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binnen een vooraf vastgelegde termijn van 6 maanden en maximaal 

tweemaal verlengbaar.  

De verhouding deeltijds(<80) versus voltijds mag om organisatorische 

redenen niet kleiner worden dan 50%. 
 

 

 

Omschrijving van AANPASSING VAN HET UURROOSTER  

(bv. enkel dagdiensten, glijdend uurrooster,…) 

 

 

LIV aanhetwerk kan, in het algemeen, het uurrooster van het werk niet 

aanpassen.  

 

 

 

Omschrijving van de PROGRESSIVITEIT VAN DE MAATREGELEN  

(bv. eerst het werk 2/5 hervatten, met een voorziene stijging van het volume naar 

3/5, 4/5 enz.) 

 

LIV aanhetwerk kan, in het algemeen, progressieve tewerkstelling 

aanbieden:  

 

Progressieve werkhervatting kan voor een werknemer in een voltijds 

regime of regime 80%: met een ondergrens van 40% FTE en binnen een 

vooraf vastgelegde termijn van maximaal 6 maanden, maximaal tweemaal 

te verlengen met 6 maanden; voor medewerkers in een regime < 80%: 

voor zover het rest % kan worden ingevuld door een andere medewerker 

in dezelfde functie binnen een vooraf vastgelegde termijn van 6 maanden 

en maximaal tweemaal verlengbaar. 

De verhouding deeltijds(<80) versus voltijds mag om organisatorische 

redenen niet kleiner worden dan 50%. 

 

 

  



 

 
 
 
 

Versiedatum: 01.10.2019  10 

 

4. Opleiding 
 

Het is onze ervaring dat het informeren en opleiden van alle betrokken actoren leidt 

tot een goed re-integratiebeleid. 

 

Niveau comité (PBW) 

 

− Workshop(s) rond wetgeving inzake re-integratiebeleid na kanker, burn-out 

en andere aandoeningen 

− Workshop(s) rond communicatie, sensibilisering en conflictoplossing bij re-

integratie 
 

Niveau leidinggevenden 

 

− Training in communicatie bij ziekte 

− Primaire en secundaire preventie 

− Tertiaire preventie burn-out 

− Re-integratie na kanker en bij chronische aandoeningen 

 

Niveau werknemers 

 

− Informatieve workshop rond re-integratiebeleid op LIV aanhetwerk 

− Competentieversterkende maatregelen via VTO (i-care voor de werknemers) 

 

 

De opleiding wordt verzorgd door medewerkers LIV aanhetwerk in samenwerking 

met onze arbeidsgeneeskundige dienst Liantis. 

 
 


