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Beste ACLVB-afgevaardigde,

Voor jou ligt de brochure ‘Re-integratiebeleid in de onderneming’.  
Met deze brochure wil de ACLVB het belang aantonen van een collectief gedragen 
instrument dat de mogelijkheden aanreikt voor het begeleiden van langdurig zieke 
werknemers bij hun re-integratie op het werk.

Als ACLVB-afgevaardigde ben je een belangrijke steun en toeverlaat voor mensen die 
na een langdurige ziekte het werk hervatten. Maar even belangrijk is de taak om via het 
sociaal overleg na te denken over duurzame oplossingen voor dit groeiend probleem. 
Het zorgvuldig in kaart brengen van de mogelijkheden binnen het bedrijf, getuigt niet 
enkel van een efficiënte aanpak, maar biedt ook de beste kansen voor de getroffen werk-
nemers op jobbehoud en re-integratie op de werkvloer.

Omdat elk bedrijf en elke sector zijn specifieke kenmerken heeft, is een re-integratie-
beleid per definitie een beleid op maat van de onderneming. De nood aan werkbaar 
werk is vandaag groter dan ooit. De ACLVB ijvert er dan ook voor om de werklast in de 
onderneming draaglijk te houden. Dat is mogelijk via tal van maatregelen, zoals vol-
doende personeel, aangepaste uurroosters, telewerken, aanpassingen aan de arbeids-
post … allemaal elementen van een duurzaam en inclusief welzijnsbeleid/personeels-
beleid, waarin ook re-integratie na langdurige ziekte een plaats hoort te krijgen. 

Een re-integratiebeleid in je onderneming is dus geen overbodige luxe.  
Want ook hier geldt: voorkomen is nog altijd beter dan genezen!
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Nieuwe regelgeving

Sedert januari 2017 is de nieuwe regeling van kracht inzake de re-integratie van lang-
durige zieken op de werkvloer. Deze wettelijke regeling geldt voor werknemers in de 
privésector en contractuele ambtenaren. Het gaat om drie aparte Koninklijke Besluiten 
en een aanpassing van de wet op de arbeidsovereenkomsten, met als doel langdurig 
zieke werknemers (2 maanden of langer) het werk te laten hervatten. 

Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de afgevaardigde van het Comité voor 
Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW), en dit zowel op het individuele vlak 
(bijstand voor een zieke werknemer) als op het collectieve niveau (het sociaal overleg in 
het bedrijf).

De rol van de vakbondsafgevaardigde in het Comité voor 
Bescherming en Preventie op het Werk
Welke rol heeft de vakbond in de re-integratie van langdurig zieken volgens de wetgeving?

Individuele begeleiding van een zieke werknemer door de 
vakbondsafgevaardigde
• Vooraleer de werkgever een beslissing neemt over een re-integratieplan, moet hij met 

de zieke werknemer, de arbeidsgeneesheer en eventueel andere betrokken personen 
de mogelijke maatregelen uit dat plan bespreken. Tijdens dit overleg kan de werk-
nemer zich laten bijstaan door een afgevaardigde van het CPBW of indien er geen 
CPBW is, een vakbondsafgevaardigde naar keuze. 

Advies over collectieve maatregelen door het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het Werk 
• Het CPBW verleent zijn medewerking aan de ontwikkeling van een globale 

 omkadering van het re-integratiebeleid in de onderneming
• De werkgever overlegt op regelmatige basis en minstens één keer per jaar met het 

CPBW over het re-integratiebeleid van de onderneming. De mogelijkheden om aange-
past werk of ander werk te voorzien, of de mogelijke aanpassingen van de werkposten 
moeten daarbij aan bod komen. Tijdens dit overleg is de preventieadviseur-arbeidsge-
neesheer aanwezig en indien nodig ook andere bevoegde preventieadviseurs. 

• De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer maakt jaarlijks een kwantitatief en kwalitatief 
verslag op. Op basis daarvan vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het re-integra-
tiebeleid tijdens het overleg in het Comité. Het re-integratiebeleid kan worden aange-
past in functie van deze jaarlijkse evaluatie. 
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Individueel: het re-integratietraject

Voor de individuele werknemer in een re-integratietraject, is de vakbondsafgevaardigde 
een belangrijke vertrouwenspersoon die van groot belang kan zijn tijdens het overleg 
met de werkgever en de arbeidsgeneesheer. 

Het kan nuttig zijn om de voor- en nadelen van bepaalde keuzes op de korte en lange 
termijn op een rijtje te zetten, of om opmerkingen en bezorgdheden af te toetsen waar 
de werknemer zelf niet onmiddellijk aan denkt. Als vakbondsafgevaardigde bekijk je 
de zaak vanuit de ogen van de werknemer, maar heb je ook de nodige kennis over de 
verschillende mogelijkheden in het bedrijf. Op die manier draag je als afgevaardigde bij 
tot de meest gunstige beslissing voor de werknemer in kwestie. 

Tip: loopbaanbegeleiding kan nuttig zijn bij het maken van de juiste beslissing, 
maar moet steeds een vrije keuze zijn van de werknemer zelf.  
Meer info op www.aclvb.be/loopbaanbegeleiding 

Jouw taken als vakbondsafgevaardigde
• Je informeert de zieke werknemer over de rechten en plichten die het re-integratie-

traject met zich meebrengt. 
• Je waakt erover dat alle betrokken personen de wettelijke verplichten nakomen, zowel 

aan werknemers- als aan werkgeverszijde. 
• Je hebt respect voor de privacy van de zieke werknemer. Elke informatie die de zieke 

werknemer je over zijn situatie vertelt, gebeurt op vrijwillige basis en dien je geheim 
te houden. Je deelt enkel vertrouwelijke informatie aan eventuele andere betrokken 
personen mee met de uitdrukkelijke toestemming van de zieke werknemer. 

• Wees kritisch ten opzichte van de voorgestelde maatregelen van de arbeidsgenees-
heer en de mogelijke redelijke aanpassingen van de werkgever aan de arbeidsposten. 
Ga na of alle mogelijkheden daadwerkelijk en ook grondig zijn onderzocht.

• Waak steeds over de kwaliteit van de eventueel gewijzigde arbeidsomstandigheden 
en/of arbeidsvoorwaarden bij het door de werkgever aangeboden aangepast werk. 

• Let op voor situaties waarin ontslag wegens medische overmacht dreigt.
• Wees kritisch maar stel bemiddeling en dialoog voorop. Een redelijke regeling waarin 

zowel de werknemer als de werkgever zich kunnen vinden, vormt het doel van een 
succesvolle re-integratie. 
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Collectief: het re-integratiebeleid

Daarnaast heb je als vakbondsafgevaardigde ook een rol te spelen op het sociaal over-
leg in je bedrijf. Een re-integratiebeleid behoort tot het domein van het welzijn op het 
werk. Een domein waarin preventie primeert. De bedoeling van een re-integratiebeleid 
is dat zo weinig mogelijk mensen in een re-integratietraject terecht komen. 

Uiteraard zijn vele aandoeningen niet te vermijden via maatregelen op de werkvloer. 
Wie getroffen wordt door een ernstige ziekte of een ongeval, heeft daarom recht op de 
best mogelijke re-integratie. Zo voorkom je immers dat een langdurig zieke werknemer 
uiteindelijk van de arbeidsmarkt verdwijnt. 

Dat neemt niet weg dat een Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk een 
belangrijke taak kan vervullen in het bespreekbaar maken van maatregelen die het werk 
werkbaar en veilig maken, om zo de kans op aandoeningen veroorzaakt door of op het 
werk, zo klein mogelijk te houden. Een goed re-integratiebeleid bevat dus maatregelen 
die zowel preventief als curatief werken. 
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Voorkomen is beter dan genezen: het belang van een globaal 
preventiebeleid
Het behoort tot de kerntaken van het CPBW om bij te dragen tot een optimaal welzijns-
beleid in de onderneming. Een welzijnsbeleid bevat preventiemaatregelen die anticipe-
ren op mogelijke risico’s in het bedrijf, die de schade door deze risico’s vermijden of in 
voorkomend geval beperken. Dit zowel op het vlak van veiligheid, als op het psychosoci-
ale vlak. Advies uitbrengen over de noodzakelijke preventiemaatregelen is een wettelijke 
bevoegdheid van het CPBW.

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer zijn van het grootste belang. Arbeidsongeval-
len en beroepsziektes moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Daar is de werkgever 
wettelijk toe verplicht. Maar ook de mentale gezondheid van werknemers is primordiaal. 
Het zijn vandaag vooral de psychosociale aandoeningen die het aantal langdurig zieke 
werknemers in ons land fors doen stijgen. 

Stress, burn-out, conflicten, pesterijen, geweld … zijn vaak het gevolg van een hoge 
werkdruk, moeilijke arbeidsomstandigheden, een hoge emotionele belasting op het 
werk, … Deze zaken kunnen door een goed preventiebeleid vermeden worden, of op zijn 
minst tot een minimum worden beperkt. Ook hier heeft de werkgever een wettelijke taak 
te vervullen. 

We leven en werken langer en daardoor verhoogt ook het risico dat we als werknemer te 
maken krijgen met de gevolgen op de werkvloer van het ouder worden, het krijgen van 
een ziekte of aandoening, het krijgen van een privéongeval, het oplopen van een beper-
king, … Instrumenten als de cao 104 (plan oudere werknemers), de cao 100 (drugs- en 
alcoholgebruik), de cao 72 (stressbeleid), maatregelen voor werknemers met een 
aangeboren of niet-aangeboren handicap, maken stuk voor stuk deel uit van het globaal 
welzijnsbeleid van een onderneming. 

Als vakbondsafgevaardigde dien je al deze aspecten in overweging te nemen bij het uit-
werken van een re-integratiebeleid. Een re-integratiebeleid kan niet losstaan van andere 
preventiemaatregelen die het welzijn van werknemers bevorderen. 

Een globaal welzijnsbeleid vertrekt idealiter vanuit de diverse samenstelling van het 
personeelsbestand en kijkt wat elke doelgroep nodig heeft op het vlak van veiligheid, 
gezondheid, psychosociaal welzijn, re-integratie, retentie, …
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Terminologie
Welzijn is een breed uitgestrekt domein, dat bestaat uit vele subdomeinen.  
Als afgevaardigde kom je dan ook met allerlei vaktermen en jargon in contact. 

Om de weg niet kwijt te geraken in deze wirwar aan benamingen, zetten we de meest 
gebruikte termen voor je op een rijtje.

Re-integratiebeleid: een beleid op het niveau van de onderneming dat de mogelijkhe-
den regelt voor langdurig zieke werknemers om het werk te hervatten via aangepast 
werk, ander werk of aanpassingen aan de werkpost. 

Aanpassingen aan de werkpost: veranderingen aan de werkplaats die de werkgever laat 
uitvoeren zodat een arbeidsongeschikte werknemer het werk kan hervatten. 

Aangepast werk: een job die aangepast is aan de beperkingen die een werknemer tijde-
lijk of permanent ervaart vanwege een langdurige arbeidsongeschiktheid.

Redelijke aanpassingen op het werk: concrete maatregelen op het werk voor personen 
met een arbeidshandicap. De werkgever is hiertoe wettelijk verplicht. 

Ziekteverzuimbeleid: een beleid op het niveau van de onderneming dat maatregelen 
bevat die het absenteïsme op de werkvloer tegengaan en werkbaar werk bevorderen. 
Dit is geen wettelijke verplichting. De medewerking van het CPBW hierin is echter 
wenselijk. 

Disability management: een beleid op het niveau van de onderneming dat maatregelen 
vooropstelt voor iedere werknemer die een handicap heeft of opgelopen heeft na lang-
durige ziekte, en dat erop gericht is om de medewerker (opnieuw) een plek te geven op 
de werkvloer. Dit is geen wettelijke verplichting. De medewerking van het CPBW hierin 
is echter wenselijk. 

Progressieve werkhervatting: stelsel dat de terugkeer regelt van arbeidsongeschikte 
werknemers, vaak via socio-professionele rehabilitatie of heroriëntering. Dit zijn pro-
gramma’s waarbij men bepaalde competenties kan verwerven of actualiseren met het 
oog op de terugkeer naar de werkvloer. 

Preventiebeleid: een beleid op het niveau van de onderneming dat maatregelen voor-
ziet op het vlak van veiligheid en de fysieke en mentale gezondheid, ter bevordering van 
het welzijn van de werknemers.
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Gezondheidsbeleid: een beleid op het niveau van de onderneming dat maatregelen 
voorziet die een bijdrage leveren aan de gezonde levensstijl van de werknemers, 
bijvoorbeeld op het vlak van gezonde voeding, lichaamsbeweging, anti-rookpolicy, 
stressreductie, ….

Meedenken aan het re-integratiebeleid: hoe ga je concreet te 
werk? 
Vooraleer je kan werken aan concrete maatregelen, dien je een goed beeld te krijgen 
van de problematiek van langdurige ziekte in jouw onderneming. Je gaat best na 
over hoeveel collega’s het gaat en welke de mogelijke oorzaken kunnen zijn die tot 
een  afwezigheid kunnen leiden. Pas daarna kan je naar oplossingen zoeken die de 
 re-integratie van zieke werknemers kunnen bevorderen. 

Het is wenselijk om vooraf een denkoefening te doen met alle werknemersvertegen-
woordigers over de verschillende aspecten van het re-integratiebeleid. Met je bevindin-
gen bij de hand ben je goed voorbereid om de bespreking van het re-integratiebeleid 
op het Comité op een professionele manier te voeren. Er is in de wetgeving geen kader 
voorzien voor de uitwerking van een re-integratiebeleid in de onderneming. De inhoud 
en de vorm ervan is dus vrij. 



Re-integRatiebeleid in de ondeRneming • 11 

Bij wijze van leidraad kun je het volgende stappenplan volgen:

Stap 1
Verzamel betrouwbaar cijfermateriaal over de uitstroom en het langdurig ziekteverzuim 
in jouw bedrijf. Gebruik de sociale balans, de EFI, de verslagen van de verschillende 
preventieadviseurs om zicht te krijgen op deze problematiek. Ook je eigen contacten 
en netwerk op de werkvloer kun je hierbij inzetten. Bevraag je achterban en doe zelf 
regelmatig een rondgang op de werkvloer. Ook studies door externe diensten, sociale 
secretariaten, onderzoekscentra, … kunnen inzicht bieden in de oorzaken van langdurige 
afwezigheid op de werkvloer en hoe vaak ze voorkomen. 

Stap 2
Bekijk de risicoanalyses van de preventieadviseur veiligheid en de preventieadviseur 
psychosociale aspecten en de daarbij voorgestelde preventiemaatregelen vanuit de 
invalshoek van de re-integratie van langdurig zieken. Vooral de risico’s die leiden tot 
psycho sociale en musculoskeletale aandoeningen verdienen extra aandacht, omdat zij de 
belangrijkste oorzaken vormen van langdurige afwezigheid op het werk. Besteed ook aan-
dacht aan oorzaken van langdurige ziekte die niet met het werk te maken hebben: ernstige 
mentale aandoeningen, zoals depressies of ernstige lichamelijke ziektes zoals kanker. 

Stap 3
Bekijk wat de mogelijkheden in jouw bedrijf kunnen zijn om werkposten aan te passen 
of aangepast werk te voorzien in functie van de meest voorkomende aandoeningen.  
Dit kan op verschillende gebieden:
• Aanpassing van de arbeidstijden: deeltijds werken, meer of langere pauzes, 

 uur roosters aanpassen, geen overuren presteren, geen nachtarbeid verrichten, …
• Aanpassing van de arbeidsinhoud: andere taken, minder taken, afwisseling van taken, 

jobrotatie, telewerken, omscholing, …
• Aanpassing van de arbeidsplaats: andere werkplaats, aanpassing van machines of 

werkmateriaal, extra hulpmiddelen, …

Houd er rekening mee dat sommige maatregelen een impact kunnen hebben op rege-
lingen uit het arbeidsreglement, dat desgevallend moet worden aangepast. Let ook op 
dat er geen perverse effecten ontstaan door het nemen van bepaalde maatregelen, en 
dat steeds alle groepen in de onderneming dezelfde kansen krijgen. Denk ook na over 
relevante tewerkstellingsmaatregelen, zoals de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) 
voor mensen met een arbeidsbeperking.
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Stap 4
Bespreek de manier van communicatie en informatie op de werkvloer. Elk personeelslid 
moet kennis kunnen nemen van het re-integratiebeleid. Er is bovendien een duide-
lijke communicatie nodig vanuit de directie naar de directe leidinggevenden over de 
re-integratie van een zieke werknemer, naar de collega’s of nieuwe collega’s van de 
zieke werknemer over de taak(her)verdelingen, de ploegsamenstellingen, het onthaal 
en de opvang van de zieke werknemer op de werkvloer. De impact van de voorgestelde 
maatregelen op de arbeidsrelaties is een belangrijk onderdeel van het beleid.

Stap 5
Breng het resultaat van deze oefening op het sociaal overleg en probeer de werkgever te 
overtuigen van het belang van deze voorstellen voor een preventief re-integratie beleid 
in zijn onderneming.

Stap 6
Maak tenslotte afspraken in het CPBW over de wettelijke verplichtingen om op regel-
matige basis geconsulteerd te worden over aangepast of ander werk en de aanpassin-
gen aan de werkposten (minimum 1 maal per jaar) en bepaal de modaliteiten voor de 
jaarlijkse evaluatie van het re-integratiebeleid. 

Kun je hulp gebruiken bij het toepassen van dit stappenplan?  
De ACLVB-Loopbaanconsulenten staan voor je klaar. 

 
Maak een afspraak voor meer informatie, advies of concrete hulp bij de 
 uitwerking van het re-integratiebeleid in jouw onderneming:
www.aclvb.be/nl/contactgegevens-loopbaanconsulenten



www.aclvb.be


