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Vooraf

Bestaande wetgeving en aandachtspunten 
blijven geldig: 

• preventiebeleid, ergonomie 

• welzijnswet, JAP (jaaractieplan)

• rol van de arbeidsarts en preventie-
adviseur 

• werkbaar werk (cao 104), wetgeving 
psychosociale belasting

• arbeidsongevallen en beroepsziekten

Nieuwe wetgeving is een aanvulling
RE-INTEGRATIE



Vooraf

De individuele cases voeden het collectieve 
re-integratiebeleid…

Vandaar toch even kort een evaluatie van 
wat daar de voorbije 5 jaar opviel

RE-INTEGRATIE



Taak voor individueel CPBW-lid

• De werknemer kan zich tijdens dit overleg (en 
in feite tijdens de hele doorlooptijd van het re-
integratietraject) laten bijstaan door een 
werknemersafgevaardigde in het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk, of als 
er geen comité is, door een 
vakbondsafgevaardigde van zijn keuze (art. 
73/6 KB Gezondheidstoezicht).

• Kennis opdoen en kennis inzetten bij 
ondersteuning van de leden, werknemers op 
de werkvloerRE-INTEGRATIE



Opmerkingen/vaststellingen

Kennis van de wetgeving is nog te beperkt:
- Geen gemakkelijke materie

- Slechts sporadisch nodig

- Nog niet structureel gevat in onze vormingen

(Daardoor) te weinig beroep tegen beslissing medische reden overmacht 
(de korte periode daarvoor is niet de enige reden)

Ook te weinig tussenkomst tegenover oneigenlijk gebruik, foutief gebruik, 
verkeerde interpretaties,… Bijv. initiatief werkgever voor 4 maanden 
ziekte, re-integratietraject bij niet-zieke, arbeidsarts die optreedt als 
werkgever, mutualiteit die niet zelf het verzoek doet maar dit oplegt aan 
de zieke zelf, …



Opmerkingen/vaststellingen

Arbeidsarts maakt er zich makkelijk van af: bekijkt de werkvloer, de 
arbeidsorganisatie i.p.v. de restcapaciteiten en de mogelijke 
aanpassingen, vast stramien per organisatie, …

Of doet net te veel: bekijkt niet de ‘abiliteit’, de restcapaciteiten, 
maar vooral wat de werkgever/leidinggevende wil

Ondersteuning wordt onvoldoende benut: loopbaanadvies, 
loopbaanbegeleiding, diversiteitsconsulenten, …

Overslag van individuele case of traject naar collectieve procedure 
en/of beleid gebeurt nog veel te weinig en zeker niet stelselmatig



Taak voor CPBW

• Het CPBW neemt deel aan het 
ontwikkelen van een globale omkadering 
van het re-integratiebeleid (art 73/8)

• Collectief beleid is nodig voor de 
slaagkansen van de individuele trajecten 
(geen willekeur, niet ad hoc, kader, 
afspraken, …)

RE-INTEGRATIE



Taak voor CPBW

Collectieve aspecten van re-
integratiebeleid = minstens 1 keer per jaar 
overleg met werkgever in aanwezigheid 
van arbeidsarts: mogelijkheden voor 
collectief aanpassen van werk, voorzien 
ander werk, aanpassen werkposten, …

1 keer per jaar evaluatie van en overleg 
over die collectieve aspecten op basis van 
kwantitatief en kwalitatief verslag van 
arbeidsarts + aanpassen van beleid in 
functie van dit verslag  

RE-INTEGRATIE



Opmerkingen/vaststellingen

Er zijn nog (veel te weinig) procedures gefinaliseerd – deze zijn 
nochtans reeds 5 jaar verplicht.

Er is niet overal minstens 1 keer per jaar overleg rond dit thema. 

Daardoor zijn er ook te weinig kwalitatieve en kwantitatieve 
verslagen – nochtans een jaarlijkse plicht.



Opmerkingen/vaststellingen

Beperkt beleid: 

- louter insteek van de arbeidsarts (en hun taak) 

- te weinig aandacht voor preventie 

- enkel reactie op individuele trajecten (verzoek werknemer of 
mutualiteit)

Geen link naar onthaal, opleiding, leeftijdsbewust 

personeelsbeleid, …



Opmerkingen/vaststellingen

Binnen de wel reeds afgesloten procedures vallen ook een aantal 
zaken op:

Geen onderdeel van een integraal beleid: 

- terugkeergesprekken die losstaan van het RI-beleid

- aanwezigheidsbeleid dat parallel loopt met RI-procedure 

- apart beleid voor arbeidsongevallen

- …



Opmerkingen/vaststellingen

Men houdt nog te veel vast aan de 50 %-regel voor progressief 
werk – vanuit voorafgaandelijk afgesproken procedures. 

Progressief werk beperkt in tijd (6 maand, 1 jaar, …) en daarna 
moet men kiezen: of voltijds terug aan de slag of vrijwillig deeltijds.                

Of minder uren per dag onbespreekbaar, minder dagen werken wel.

Rol van CPBW – leden, ondersteuning vaak ontbrekend



Struikelblokken

Niet-bestaande uurroosters voor stelsels progressief werk die opties 
beperken (in eerste instantie)

Vroegere stelsels met voorbehouden plaatsen voor progressief werk  
zonder tijdsbepaling. Gevolg = stelsels zitten vol en zo is er geen 
mogelijkheid voor ‘nieuwe’ herintreders

Onderaanneming en enclavewerk = minder mogelijkheden voor 
aangepast werk

Onvoldoende draagvlak op de werkvloer



En in de OR? 

Re-integratie = arbeidsorganisatie = taak van 
OR

• Formaliseren van afspraken binnen het 
personeelsbeleid

• Al dan niet in AR, al dan niet als bijlage 
toegevoegd aan het AR

• Linken naar onthaalbeleid, opleidingsbeleid, 
welzijnsbeleid, leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, … RE-INTEGRATIE



Hulplijnen

• Doorverwijzen naar loopbaanbegeleiding (voor mensen met 
contract) of naar loopbaanadvies/bijblijven (voor mensen zonder 
contract) - Hulp bij invullen vraaglijsten met aandacht voor 
zwaktes, sterktes, capaciteiten, focus op kern van de zaak, …

• Op kaart zetten van optie van spontane raadpleging met verzoek 
tot anonimiteit

• Voor opmaak van de RI-procedure ondersteuning door 
diversiteitsconsulenten



Vooraf…

• Het samenwerken tussen de studiedienst van het Federaal ABVV 
en de mensen op het terrein (diversiteitsconsulenten, sociaal 
consulenten van de centrales, militanten in de bedrijven, …) liet 
onze onderhandelaars in de NAR (voorheen Tim De Cang, nu Anna 
Markova) toe om te wijzen op lacunes, tekorten, … in de 
wetgeving die sinds 2017 in voege is. 

• Het is mede hun verdienste dat er nu verbeteringen worden 
aangebracht aan het re-integratiebeleid. 

• Het is en blijft belangrijk om de realiteit op de werkvloer, zowel 
van individuele cases als van RI–procedures, door te geven! 



De nieuwe regeling sinds 01/10/22

• Re-integratie als onderdeel van uw verzuimbeleid = zo wordt het 
door de overheid op de kaart gezet.

• In feite gaat het om het versterken van het collectief re-
integratiebeleid.

• Alles blijft bij het oude alleen worden een aantal elementen die in 
het kwalitatief en kwantitatief verslag kunnen en moeten worden 
opgenomen nu expliciet benoemd. 



De nieuwe regeling sinds 01/10/22

• Het gaat dan om :

• het aantal spontane raadplegingen

• het aantal vragen tot aanpassing van de werkpost

• het aantal opgestarte re-integratietrajecten

• het aantal bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting



De nieuwe regeling sinds 01/10/22

• Bijkomend!

• De werkgever moet een document opmaken en bezorgen aan het 
CPBW met daarin:

• de geanonimiseerde en geglobaliseerde elementen uit de re-
integratieplannen en gemotiveerde verslagen 

• MINSTENS de stappen die werden ondernomen om ander of aangepast 
werk te zoeken of om werkposten aan te passen … 



De nieuwe regeling sinds 01/10/22

• Maar ook 

• de redenen waarom er eventueel geen re-integratieplan kon worden 
aangeboden 

• of de reden van weigering van een aangeboden re-integratieplan

• Dit is wat de werkgever moet voorzien. Dit is de basis om dan 
binnen het CPBW te discussiëren over het re-integratiebeleid op 
zich met het oog op verbetering, bijsturing.



De nieuwe regeling sinds 01/10/22

• Vandaar het belang ook van de aanpassing in het individueel luik 
van het RIT.

De werkgever moet nu maximaal rekening houden met de 
aanbevelingen van de PA-AA, met het collectief re-integratiebeleid 
en (eventueel) met het recht op redelijke aanpassingen voor 
personen met een handicap.

In de Codex Welzijn is nu ook opgenomen dat de werkgever de 
werknemer regelmatig herinnert aan het feit dat deze zich kan 
laten bijstaan door een WN-afgevaardigde (CPBW/VA).



De nieuwe regeling sinds 01/10/22

Indien er geen aangepast of ander werk kan worden aangeboden, 
dan moet de werkgever dit onderbouwd motiveren. 

Dit is van belang voor de rapportering (collectief) aan het CPBW, en 
daar ook controleerbaar!



Contact: Diversiteitsconsulent ABVV West Vlaanderen  

• Christ Vanneste

• Tel. 0478/882210

• Diversiteit.westvlaanderen@abvv.be
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