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Voorwoord
Voor personen met fysieke klachten of chronische pijn is het vinden en behouden van een
job een hele uitdaging. Er is nood aan een activerend beleid dat meer tewerkstellingskansen
creëert voor deze doelgroep. Een beleid dat activerend is voor werkzoekenden met fysieke
klachten of chronische pijn én hun potentiële werkgevers. In dit document geven we een
aantal aanbevelingen om zo’n beleid uit te tekenen.
Maar activeren alleen is onvoldoende. Er is ook nood aan een nieuwe kijk op werken. Leggen
we er ons bij neer dat sommige mensen fysiek zwaar werk doen tot ze ziek worden of geven
we mensen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt door te investeren in proactief
loopbaandenken? Gaan we er vanuit dat mensen altijd en overal 100% moeten renderen
en zoveel mogelijk hun eigen inkomen moeten genereren uit arbeid of vinden we dat
loopbanen individueel kunnen verschillen en dat ze diverse vormen van ‘actief zijn’ kunnen
omvatten? Accepteren we in onze samenleving de cijfers van burn-out, absenteïsme en
‘presenteïsme’ (werknemers die ziek aan het werk blijven - Securex, 2015) of willen we
zorgzaam en ontwikkelingsgericht omspringen met ieders competenties?
Er was in dit project heel wat discussie over wie de verantwoordelijkheid draagt voor de
fysieke gevolgen van lichamelijk belastende jobs. Enerzijds werd de verantwoordelijkheid
van de werknemer zelf aangehaald. Een bedrijf kan nog zoveel doen rond preventie of
ergonomie, uiteindelijk moet de werknemer hier zelf mee aan de slag gaan en ook buiten
het werk zorg dragen voor zijn fysieke gezondheid. Tegelijkertijd heeft ook een werkgever
de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor zijn werknemers en rekening te houden
met de fysieke draagkracht van werknemers en de fysieke belasting van jobs. Dit vergt van
werkgevers dat ze preventief werken, op lange termijn denken en aan werknemers
perspectief geven op duurzame tewerkstelling binnen of buiten hun bedrijf. Het is voor de
overheid een hele uitdaging om werkgevers en werknemers hierin te stimuleren en te
versterken!
Loopbaandenken en duurzame werkgelegenheid betekent dat we rekening houden met de
individuele verschillen die er zijn tussen mensen en een coherente visie ontwikkelen op
‘activering’ van talenten en kansen voor iedereen. Een activerend beleid vanuit
loopbaandenken is kiezen voor werk en economische activiteiten op mensenmaat. Jobs die
inspelen op wat mensen kennen, kunnen en willen en hen stimuleren om zich verder te
ontwikkelen. Werk waarbij de draagkracht groter is dan de draaglast, zodat een werknemer
langer met ‘goesting’ wil blijven werken. Banen die flexibel zijn zodat werken en ‘leven’
gecombineerd kunnen worden.

Policy@work - Rapport

December 2015

Pagina

2

POLICY@WORK: SITUERING & PROCESBESCHRIJVING
Dit rapport kadert binnen het FABIA-project, een gevalideerd ESF-project, met als
doelstelling het bevorderen van de tewerkstelling van werkzoekenden met fysieke klachten
en/of chronische pijn. Dit project is een samenwerking tussen promotor GTB
(gespecialiseerde dienst
voor trajectbegeleiding en –bepaling) en UZ GENT REVA
(revalidatiecentrum van UZ Gent), UCBO (Universitaire dienst voor begeleiding en
opleiding), Compaan (organisatie voor opleiding en begeleiding) en VDAB (Vlaamse Dienst
voor bemiddeling en opleiding).
Het project bestaat uit 3 luiken, elk met hun eigen focus:




Back@work – een competentieversterkend aanbod voor werkzoekenden met
fysieke klachten of chronische pijn > trekker: UZ revalidatiecentrum Gent
Smart@work – een vormingsaanbod voor begeleiders over (werken met) fysieke
klachten of chronische pijn > trekker: GTB
Policy@work –aanbevelingen om mensen met fysieke klachten of chronische pijn
meer kans op tewerkstelling te geven > trekker: UCBO

Met Policy@work bieden we beleidsmakers inspiratie en motivatie om realistische (uit de
praktijk geformuleerde) ideeën op te nemen in hun beleid. Voor dit luik hanteerden we een
bottom-up aanpak, waarbij we zoveel mogelijk werkgevers en experten hebben
betrokken om onze uiteindelijke aanbevelingen te formuleren.
In de eerste helft van 2015 organiseerden we daartoe een aantal denktanks, waarbij we
experten en werkgevers samenbrachten om na te denken over de tewerkstelling van
personen met fysieke klachten of chronische pijn.
Denktank 1
januari 2015
21 deelnemers

Thema’s:

Denktank 2
februari 2015
15 deelnemers

Thema’s:








Denktank 3
april 2015
+/- 70
deelnemers
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Wat zijn knelpunten?
Wat zijn mogelijke oplossingen?

Aanwerving & sollicitatie (of hoe het anders
kan)
Jobcreatie (wat & hoe)
Ondersteuning op de werkvloer

Goede praktijkvoorbeelden
Brainstorm op basis van stellingen
Getuigenis werkzoekende
Panel van experten
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Via individuele gesprekken hebben we daarnaast nog een 25-tal werkgevers
bevraagd rond deze thematiek.
Enerzijds werden Master-studenten Orthopedagogiek ingeschakeld om in gesprek te
gaan met een willekeurige werkgever. De studenten kregen een anonieme casus mee
van een werkzoekende met fysieke klachten of chronische pijn. Centraal stond de
vraag of de werkgever deze persoon zou aanwerven. Daarbij werden mogelijkheden
en drempels verder uitgediept.
Zo hebben we 14 heel diverse bedrijven geïnterviewd. Van grote bedrijven tot
kleinere, lokale werkgevers; van een bekende voedselproducent en een
renovatiebedrijf, tot winkelketens of een rusthuis. Op deze manier werden bovendien
een aantal werkgevers bereikt die hiervoor nog weinig te maken kregen met de
gespecialiseerde diensten.
Anderzijds verstuurden we via het Universitair Centrum voor Begeleiding en
Opvolging (UCBO) een oproep naar werkgevers met de vraag of zij al iemand in
dienst gehad hebben met een fysieke arbeidsbeperking, lichamelijke klachten of
chronische pijn en of dat zij een personeelsbeleid hebben met aandacht voor
personen met een arbeidsbeperking.
Daaruit volgden 11 gesprekken met werkgevers. Deze hebben allen reeds contacten
gehad met het UCBO, wat maakt dat de meeste van deze werkgevers reeds iemand
met een arbeidsbeperking stage hebben laten doen of in dienst hebben genomen.

TER VERDUIDELIJKING

In het rapport hebben we het over ‘werkgevers’ en ‘experten’. We verduidelijken graag
wie deze actoren zijn:
Werkgevers = werkgever, directeur, vertegenwoordiger van een bedrijf, HRverantwoordelijke, medewerker van de sociale dienst, arbeidspsycholoog, …
Experten = begeleidende diensten (experten van VDAB, GTB, GOB), Jobkanaal, RIZIV,
Securex (HR Consulting), mutualiteit, revalidatiearts, arbeidsgeneesheer,
Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid, vakbonden,
patiëntenvertegenwoordiger, …
Om deelnemers te vinden voor de denktank en de gesprekken werden verschillende
oproepen gelanceerd – alle werkgevers en experten die zin hadden om mee te doen, konden
deelnemen. De deelnemers vormen dan ook niet per sé een representatieve groep van
werkgevers uit de verschillende sectoren of uit bedrijven van verschillende groottes. De
deelnemende werkgevers toonden wel een grote betrokkenheid rond deze thematiek.
Toch durven we stellen dat de vragen waar deze werkgevers mee zitten, vragen zijn die
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elke werkgever zich stelt en dat de knelpunten die deze werkgevers aangeven zich ook bij
anderen voordoen.
Het verzamelde materiaal werd samengebracht en gebundeld wat leidde tot een overzicht
van knelpunten en oplossingen. Aan de hand hiervan werd vanuit het project een eerste
aanzet tot beleidsaanbevelingen geformuleerd.
Om een zo groot mogelijke gedragenheid te bereiken, hebben we nadien (in de periode
tussen juli en november 2015) op verschillende momenten en op verschillende manieren
(gezamenlijk overleg, individueel gesprek of schriftelijk) feedback verzameld bij een breed
spectrum van stakeholders:











RIZIV
Securex
Gebruikersoveleg Handicap, Chronische Ziekte & Arbeid
vakbonden
werkgeversorganisaties en Jobkanaal
mutualiteit
arbeidsgeneesheer
arbeidspsycholoog
werkgever
Vlaams Patiëntenforum

Policy@work schematisch
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Uiteindelijk komen we vanuit deze aanpak tot vier thema’s met acht aanbevelingen. Deze
richten zich voornamelijk op het versterken van het professionele netwerk rond de
persoon met fysieke klachten en/of chronische pijn en het ondersteunen van werkgevers.

1. Sensibiliseren? Informeren en drempels wegwerken!
Aanbeveling 1: Maak de dienstverlening voor werkgevers bekend en de informatie
gemakkelijk beschikbaar
Aanbeveling 2: Investeer in een efficiënte en klantgerichte dienstverlening aan
werkgevers

2. Reguleren? Faciliteren!
Aanbeveling 3: Optimaliseer de toepassing van het systeem van toegelaten arbeid
Aanbeveling 4: Verklein de financiële risico’s voor werkgevers

3. Re-integreren? Win-win creëren!
Aanbeveling 5: Benader re-integratie als teamwerk
Aanbeveling 6: Stimuleer en faciliteer bedrijfsoverschrijdend werken

4. Samen denken? Samen doen!
Aanbeveling 7: Investeer in sterke teams
Aanbeveling 8: Zet gericht in op werkplekleren

Daarnaast ontstond – on the road - de idee om tips voor werkgevers te formuleren met
betrekking tot het aanwerven van een persoon met fysieke klachten of chronische pijn.
Hiermee willen we inspelen op de vragen en noden van werkgevers voor wie het vaak niet
duidelijk is waar ze terecht kunnen of welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Daarom
ontwikkelden UCBO en Compaan samen een aantal fiches voor werkgevers die inspelen
op vragen als: “Hoe kan ik een werknemer met fysieke klachten en/of chronische pijn in
dienst houden?” of “Hoe kan ik een job op maat creëren voor iemand met fysieke klachten
en/of chronische pijn?”. Zij zullen deze fiches gebruiken bij hun werkgeverscontacten. Dit
is slechts een aanzet om de huidige vragen op te vangen. Er is immers nood aan een ruimere
strategie om werkgevers te ondersteunen deze doelgroep tewerk te stellen.

Policy@work - Rapport

December 2015

Pagina

6

WERKEN MET FYSIEKE KLACHTEN EN/OF CHRONISCHE PIJN:
KNELPUNTEN & OPLOSSINGEN
In dit onderdeel leest u een samenvatting van de belangrijkste knelpunten en oplossingen
die meermaals aan bod kwamen in de gesprekken met werkgevers en experten of die
vernieuwend bleken1. We hebben ze gebundeld onder de volgende categorieën:







Regelgeving, financiële aspecten en arbeidsmarkt
Rol van werkgevers en de omgeving
Verwachtingen naar werkzoekenden
Ondersteuningsmogelijkheden
Jobcreatie en flexwerken
Maatschappelijk verantwoord ondernemen & een inclusieve bedrijfscultuur

REGELGEVING, FINANCIËLE ASPECTEN EN ARBEIDSMARKT
Op de vraag welke drempels de tewerkstelling van mensen met fysieke klachten of
chronisch pijn bemoeilijken, geven werkgevers en experts aan dat zij de huidige regelgeving
en arbeidsmarkt als (te) beperkend ervaren en vaak geconfronteerd worden met financiële
drempels.
Voor werkgevers brengt het aanwerven van een nieuwe werknemer zoveel juridische,
administratieve en financiële engagementen met zich mee, dat zij dit weloverwogen
willen doen en risico’s willen vermijden. Dit verkleint de kansen voor kandidaten met fysieke
klachten of chronische pijn. Werkgevers hebben het gevoel dat ze bij deze kandidaten een
groter risico nemen dan bij andere kandidaten en zien in de huidige regelgeving geen
handvaten om flexibel om te springen met ‘tewerkstellingskansen’.
Sommige werkgevers denken ook dat er veel kosten verbonden zijn aan de tewerkstelling
van iemand met fysieke klachten of chronische pijn: zij verwachten dat deze personen vaker
ziek zijn of minder bekwaam zijn (Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap, 2014).
Het Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wijst er echter op dat
werkgevers vaak het kostenplaatje overschatten, bijvoorbeeld voor aanpassingen van de
werkplek of de arbeidsorganisatie. Wanneer bemiddelaars met werkgevers in gesprek gaan
over de aanwerving van iemand met fysieke klachten of chronische pijn, is het dan ook
1

De verslagen van de verschillende denktanks kunnen opgevraagd worden via UCBO. Hierin vindt u een meer uitgebreide opsomming van
alle knelpunten, ideeën & oplossingen die werkgevers en experten aanbrachten.
Wanneer we het hier hebben over wat werkgevers vinden dan is dit gebaseerd op de informatie die wij kregen van de “werkgevers” en
“experten” in dit project (zie procesbeschrijving).

Policy@work - Rapport

December 2015

Pagina

7

belangrijk om het financiële aspect grondig uit te werken en te illustreren met feiten en
cijfers. Zo halen heel wat werkgevers het gewaarborgd loon aan als reden om iemand
met fysieke klachten of chronische pijn niet aan te werven. De werkgever veronderstelt dat
deze werknemer vaker afwezig zal zijn en ziet hierin zowel een extra kost als een
organisatorisch probleem. Te weinig werkgevers weten dat zij het gewaarborgd loon in
bepaalde gevallen (bv. bij terugval) niet hoeven te betalen. Sommige deelnemers van de
denktank wezen er ook op dat het aanvragen van een VOP teveel administratie met zich
meebrengt en dat het proces om subsidies aan te vragen te lang duurt.
Werkgevers zijn onvoldoende geïnformeerd over het systeem van toegelaten arbeid,
beter bekend als progressieve tewerkstelling, voor mensen die na ziekte terug aan de slag
willen. Dit systeem laat mensen toe om geleidelijk aan terug tot een voltijdse tewerkstelling
te komen. Tijdens deze overgangsperiode behoudt de werknemer ten dele zijn
invaliditeitsuitkering. Het is positief dat iemand zo aan de slag kan, want uit onderzoek blijkt
dat hoe langer men arbeidsongeschikt is, hoe minder vlug men de stap naar de
arbeidsmarkt zal zetten (Steunpunt handicap en arbeid, n.d.). In de praktijk zien we helaas
dat de terugkeer naar dezelfde werkgever of naar een voltijdse tewerkstelling vaak niet
mogelijk is en het systeem niet eenduidig wordt toegepast.
Hetzelfde geldt voor redelijke aanpassingen. Ook al is dit een wettelijke verplichting en
een recht voor de werknemer, toch is dit in de praktijk niet altijd gemakkelijk toe te passen.
Voor personen met fysieke klachten of chronische pijn lijken er ook te weinig
heroriënteringsmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wat met de poetshulp, bouwvakker,
verpleegkundige,… die fysieke klachten krijgt en op zoek moet naar een job zonder fysieke
belasting? Naar welke vacatures kunnen we deze mensen bemiddelen? Er zijn weinig jobs
die niet fysiek belastend zijn én die geen hoge eisen stellen op andere domeinen, zoals
technische kennis, talenkennis of commerciële vaardigheden. Vacatures voor eenvoudig
administratief werk zijn schaars. Bedrijven zien geen financiële marge om zo’n jobs te
creëren op maat van werkzoekenden. Ook bij de openbare diensten die altijd een
belangrijke werkgever geweest zijn voor kwetsbare groepen, blijkt dit steeds minder
mogelijk.
Globaal gezien is er een gebrek aan activering, zowel ten aanzien van werkzoekenden
als ten aanzien van werkgevers. Er is nood aan een andere visie en een wettelijk kader dat
werkzoekenden en werkgevers stimuleert. Iemand die wil werken moet daartoe
aangemoedigd worden en iemand die werkt, moet beloond worden, ook als dit deeltijds is.
En net zo belangrijk: werkgevers die tewerkstellingskansen willen geven aan kwetsbare
groepen moeten hierin aangemoedigd worden. Dit vraagt niet alleen sensibilisering en
ondersteuning, maar ook (financiële) ingrepen op de arbeidsmarkt en aanpassing van de
regelgeving.
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ROL VAN WERKGEVERS EN DE OMGEVING
Chronische pijn en fysieke klachten worden beschouwd als een moeilijke problematiek.
Het moeilijk kunnen inschatten van andermans pijn en de gevolgen daarvan op het
functioneren, leiden snel tot onbegrip. Vaak wordt de pijn gezien als het probleem van de
werkzoekende, niet van de omgeving. Toch is de omgeving erg bepalend voor het wel of
niet slagen van de tewerkstelling van iemand met fysieke klachten of chronische pijn.
Financiële tussenkomsten alleen zijn onvoldoende. Verscheidene keren werd aangehaald
dat de goodwill bij collega’s, bijvoorbeeld ten opzichte van aangepast werk, geleidelijk aan
afneemt. Het (fysiek) ontlasten van een werknemer mag ook niet leiden tot het extra
belasten van andere collega’s. Geloven de werkgever en leidinggevenden in de
toegevoegde waarde van de kandidaat en bieden ze weerwerk tegen vooroordelen?
Gedragen ze zich als trekkers en stimuleren ze collega’s om op een goede manier om te
gaan met de klachten of pijn van een collega? Vinden ze een positieve manier om met
frustraties om te gaan wanneer aanpassingen en tewerkstellingsmaatregelen door collega’s
gezien worden als ‘bevoordelen’? De kansen op een succesvolle tewerkstelling worden
groter wanneer collega’s en leidinggevenden begrijpen waarom iemand op een bepaalde
manier functioneert en ze rekening kunnen houden met iemands specifieke
ondersteuningsnoden (Defloor et al., 2014).
Elk bedrijf heeft een economische realiteit voor ogen te houden. Dit maakt dat men van alle
werknemers 100% inzetbaarheid vraagt. Het menselijk kapitaal wordt soms nog te
weinig naar waarde geschat. Men heeft moeite met de onvoorspelbaarheid die fysieke
klachten of chronische pijn met zich mee brengen. Er wordt verwacht dat een werknemer
presteert en zijn job kan uitvoeren. Als er veel kandidaten zijn voor een vacature, zal men
gemakkelijker kiezen voor mensen die 100% gezond of betrouwbaar lijken.
“Als je 100% moet betalen, dan moet een persoon ook 100% renderen.”
“Je moet zo productief mogelijk werken en hoe doe je dat? Door mensen aan te
nemen die veel kunnen en snel kunnen werken. Dat is eigenlijk de bottom line van
alles.”
“Gelijk werk verdient gelijk loon, maar ook het omgekeerde geldt: gelijk loon vraagt
gelijk werk en vergelijkbare prestaties.”
Er werd ook gewezen op het grote gewicht van collectieve regels en afspraken in onze
samenleving, waardoor bedrijven het moeilijk vinden om uitzonderingen te maken.
Werkgevers en ondernemingsraden vrezen dat wanneer je iets toekent aan één persoon,
iedereen dit zal willen. Dit beknot de flexibiliteit en mogelijkheden om in te spelen op
individuele noden en mogelijkheden.
Andere deelnemers gaven aan dat de kans op rendementsverlies niet opweegt tegen een
sterke motivatie. Deze werkgevers relativeren de vooroordelen ten aanzien van mensen
met fysieke klachten of chronische pijn en merken op dat ook een valide werknemer niet
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altijd 100% rendeert2. Efficiëntie is ook voor hen belangrijk, maar zij kiezen voor een winwin-benadering: medewerkers die zich engageren, zijn de moeite waard om in te
investeren.
Deelnemers die al iemand met een beperking in dienst hebben, gaven aan dat deze
werknemers niet per se vaker uitvallen en loyaal zijn. Ze worden gezien als doorzetters.
De Clercq (2007) stelt dat onwetendheid van werkgevers zich vertaalt in een verkeerde
perceptie ten aanzien van personen met een beperking, met name de veronderstelling dat
deze persoon niet gekwalificeerd zou zijn voor de job. Succesverhalen blijken een goede
motivatie voor bedrijven om doelgroepwerknemers tewerk te stellen (Jacobs & Lamberts,
2014). Daarbij is het belangrijk om de meerwaarde voor het bedrijf en de maatschappij te
benadrukken. Bovendien was de denktank het er unaniem over eens dat de drempels bij
re-integratie van werknemers met fysieke klachten of chronische pijn minder hoog zijn
dan bij het aanwerven van nieuwe werknemers. Voor een persoon die reeds in dienst is,
zijn werkgevers sneller bereid om aanpassingen te doen en hulpmiddelen te zoeken.
Of een werkgever iemand met fysieke klachten of chronische pijn wil en kan aanwerven,
hangt in grote mate af van het soort werk en de manier waarop het werk georganiseerd
wordt. Zo werd in een doe-het-zelf zaak verwacht dat elke verkoper de klant kan helpen
om met materiaal te sjouwen. En in een immobiliënkantoor hebben alle verkopers hun eigen
portefeuille en klantencontacten, waardoor het moeilijk is om voor elkaar in te springen als
een collega ziek is. In andere settings en sectoren is het omwille van de continuïteit erg
moeilijk om aanpassingen te doen voor één persoon – bijvoorbeeld omdat de volgende
ploeg de aanpassing niet nodig heeft.
Sommige deelnemers gaven ook aan dat de grootte van een bedrijf eveneens een rol
speelt. In een grootschalig bedrijf zou het eenvoudiger kunnen zijn om iemand aan te
werven met een beperking, terwijl er in een klein bedrijf weinig mogelijkheid is om iemand
aan te werven met kans op uitval. Dit is een idee dat we in vraag durven te stellen gezien
we een aantal kleine werkgevers bevraagd hebben waar dit wel mogelijk bleek.

VERWACHTINGEN NAAR DE WERKZOEKENDE
De manier waarop een kandidaat zich voorstelt, is belangrijk, zowel in zijn brief en CV
als in gesprekken en contacten.
De kandidaat dient zich goed voor te bereiden door zijn mogelijkheden, competenties en
positieve punten in de verf te zetten. De deelnemers van de denktank gaven de
waarschuwing dat een kandidaat immers ‘te open’ kan zijn over zijn aandoeningen.

2

Zo werd in de denktank aangegeven dat uit een onderzoek bij een bank bleek dat er buiten pauzes 18% van de tijd niet
gewerkt wordt (bv. informele babbels, rookpauzes, …).
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De motivatie van de werknemer is essentieel en dient naar voor te komen. Dit is de sterkte
van een persoon.
Ervaring is een belangrijke vorm van compensatie. Bv. wanneer de persoon al een positieve
ervaring heeft, evt. bij een andere werkgever.
Aanbevelingen zijn een meerwaarde.
In een sollicitatiebrief moet je je ‘verkopen’. De kandidaat moet ervoor zorgen dat zijn brief
opvalt in plaats van dat hij aan de kant gelegd wordt omdat de kandidaat zijn beperking
vermeldt.

“Als je een auto verkoopt, moet je ook zeggen wat er goed aan is, niet dat hij naar
de garage moet.”








Belang van een goede voorbereiding, door bijvoorbeeld rollenspel. Werknemers moeten zelf
ook voldoende geïnformeerd zijn over tewerkstellingsondersteunende maatregelen, zoals
premies.
Sollicitatietraining is belangrijk: werkzoekenden moeten weten hoe ze hun beperking kunnen
verwoorden en aangeven wat ze wel of niet kunnen.
De meeste werkgevers verwachten niet dat iemands beperking al vermeld wordt in de
sollicitatiebrief. Werkgevers verwachten wel dat de werkzoekende dit aangeeft tijdens
sollicitatie, zodat er mogelijkheid is om erover te praten. De werkgever kan zich bedrogen
voelen als ze het niet zeggen.
Sommige problematieken roepen meteen weerstand op bij de werkgever, uit vrees voor bv.
uitval.
Eigenlijk is een beperking niet relevant als je solliciteert voor een job die je aan kan. Want
je kan perfect in staat zijn om een job te doen, maar een beperking hebben die daar los van
staat (bv. af en toe moeten rusten, af en toe afwezig zijn, af en toe hulp nodig hebben om
zich te kunnen verplaatsen,…) en die geen invloed heeft op het werk dat je doet.

De details van de medische problematiek zijn voor een werkgever niet van belang. Het
is belangrijker om te weten wat de persoon kan dan te weten welke soort beperking hij
heeft. De benaming van de medische problematiek zegt bovendien heel weinig, aangezien
eenzelfde beperking zich op heel verschillende manieren kan uiten. Ook het effect op het
functioneren en de invloed op de job zijn voor een werkgever belangrijk om te weten en
concrete handvaten om eventuele problemen op te lossen.

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN
Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van de diensten die zich specifiek bezig houden met
de begeleiding van personen met een arbeidsbeperking naar werk of weten niet waar ze
terecht kunnen met hun vragen. Er is niet alleen een versnipperd aanbod van diensten,
maar ook van informatiekanalen en financieringsbronnen. Dit is voor werkgevers
verwarrend. Zelf uitzoeken welke (ondersteunings)mogelijkheden er zijn, vraagt een
extra inspanning en dat is een drempel. Het belang van een centraal aanspreekpunt
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werd meermaals onderstreept. Een centraal aanspreekpunt maakt dat vraag en aanbod
elkaar sneller en gerichter kunnen vinden (Droogmans et al., 2015). Van daaruit ontstond
in de denktank de idee om een servicelijn uit te bouwen voor werkgevers die specifieke
vragen hebben in dit domein. Werkgevers zitten soms met vragen waar ze heel dringend
een antwoord op willen. Hierop zou zo’n servicelijn kunnen inspelen door zowel werkgevers
als werknemers een snel antwoord te bieden op hun concrete vragen. Deze servicelijn is
dan een kanaal dat gemakkelijk bereikbaar is (op werkdagen van 8u – 19u) en wijdverspreid
in Vlaanderen. De servicelijn wordt zo een centraal aanspreekpunt, dat verder kan
doorverwijzen naar het kenniscentrum of –netwerk. De servicelijn van VDAB bleek
onvoldoende gekend.
De weg naar ondersteuning duurt vaak ook veel te lang. Niet alleen voor werkgevers,
maar ook voor werkzoekenden, bijvoorbeeld van RIZIV naar VDAB, naar GTB, naar een
GOB. Deze bevindingen worden bevestigd in het rapport van Droogmans et al. (2015)
inzake het aanbod van begeleiding op de werkvloer. Ook de nood aan meer en betere
communicatie kwam in de denktank steeds terug. Er werd gesproken over het overwinnen
van schroom om een open gesprek te voeren over iemands functioneren en over het belang
van samenwerking en gedeelde informatie tussen de verschillende betrokken partijen.
Denk daarbij niet alleen aan het professioneel netwerk naar werk, maar ook naar het
netwerk op het werk en het professioneel netwerk rond de persoon met betrekking tot zijn
medische problematiek, bijvoorbeeld:










Meer ontmoetingen faciliteren tussen personen met fysieke klachten of chronische pijn en
werkgevers. De Duodag van GTB & partners is hier een goed voorbeeld van.
Formeel maken dat de arbeidsgeneesheer, adviserend geneesheer en huisarts
communiceren, zodat zij kunnen afstemmen wat wel en niet mogelijk/haalbaar is en de
gevolgen voor iemands statuut nagaan.
Meer gebruik maken van het tussentijds bezoek van de arbeidsgeneesheer. Dit is immers een
belangrijk communicatiemoment.
Meer contacten met de preventieadviseur.
Gebruik maken van de interdisciplinariteit die er eigenlijk al is, nu zijn de psycholoog,
ergonoom, preventieadviseur, … teveel naast elkaar bezig.
Het idee van een bemiddelaar of case manager die de communicatie tussen alle betrokkenen
faciliteert, komt aan bod. Deze persoon is een soort coördinator van het plan, die adviezen
kan formuleren om daaraan acties te koppelen.
Verhoogde & betere communicatie op de werkvloer: tussen de werknemer, direct
leidinggevende, personeelsdienst, arbeidsgeneesheer en eventueel een bemiddelaar.
Hierdoor zou men een betere match kunnen maken tussen de persoon en de job. Om
communicatie te stimuleren, is het belangrijk dat dit opgenomen wordt in de visie, missie en
het beleid van een organisatie, in het huishoudelijk reglement en dat hier ook aandacht wordt
besteed in bv. nieuwsbrieven of op intranet.

De huidige begeleiding is vaak beperkt en zou soms nog meer mogen zijn en langer mogen
duren. Voor de begeleiding van moeilijk inzetbare werkzoekenden hebben werkgevers meer
tijd en gespecialiseerde expertise nodig (Droogmans et al., 2015). De mogelijkheid zou
moeten bestaan om een coaching op maat te kunnen bieden, zowel op als naast de
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werkvloer en afgestemd op de reële noden. Er is zowel voor werkgevers als voor
werkzoekenden nood aan meer duurzame ondersteuning op de werkvloer, waarbij
hulp/ondersteuning voorzien wordt voor de verschillende betrokkenen (leidinggevende,
collega’s, PmAB, …). Deze moet kunnen plaatsvinden op alle momenten van de loopbaan
(GTB, FeGOB & Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid, z.j.; Rommel, Verjans, Gailly,
Bruyninx & Tijtgat, 2010). Er bestaat immers ook een duidelijke nood aan ondersteuning
in het kader van jobbehoud (Droogmans, Van Dooren, De Cuyper & Van Waeyenberg,
2015).
Momenteel ligt de nadruk vaak op coaching van de werknemer. Toch blijkt coaching van
de werkgever en het team eveneens belangrijk. Het betrekken van de werkgever en
ruimere werkomgeving is volgens Droogmans et al. (2015) een kritische succesfactor van
begeleiding op de werkvloer. Gelukkig staan veel werkgevers positief ten opzichte van een
externe jobcoach. Een jobcoach heeft oog voor zowel de werknemer als de
werkomgeving: hij kent de competenties en beperkingen van de werknemer en weet welke
ondersteuningstools er nodig zijn. Werkgevers zien het als de taak van de jobcoach om
duidelijk te omschrijven wat de werknemer met een beperking wel en niet kan, welke
ondersteuning nodig is en dit over te brengen naar bijvoorbeeld de direct leidinggevende
en de collega’s. Ook het uit handen nemen van de administratieve last door de jobcoach en
het kennen en benutten van bestaande financiële voordelen en maatregelen is voor
werkgevers een grote meerwaarde. De idee van een interne jobcoach in een bedrijf werd
aangehaald in de denktank. Het gaat dan om een of meer mensen die nieuwe medewerkers
inwerken en zich ook inzetten voor de (re)integratie van werknemers met een
arbeidsbeperking.
In de denktank was men het erover eens dat werkzoekenden de mogelijkheid moeten
hebben om werkervaring op te doen op de werkvloer. Stages en vormen van werkplekleren
zijn een soort testruimte waarin mensen kunnen kennismaken met elkaar. Het is een
manier om de match te maken tussen wat een kandidaat-werkzoekende moeten kennen en
kunnen en de verwachtingen van de werkgever. Het is ook de ideale manier om negatieve
beeldvorming te overstijgen, als opstap naar een duurzame tewerkstelling.






Een aantal deelnemers vinden dat het mogelijk moet zijn om een soort van “vrijwillige
stage” op de werkvloer bij de eigen werkgever te kunnen organiseren na re-integratie, om
zo twijfel bij de werknemer en werkgever te kunnen wegnemen. Op dit moment is dit niet
mogelijk.
Ook vrijwilligerswerk zou volgens de deelnemers een opstap naar werk kunnen zijn, bv.
via de mutualiteit. Dit is eveneens een manier waarop de werkgever een werkzoekende
vrijblijvend kan leren kennen. Stage en vrijwilligerswerk zouden als gelijkwaardig aan
werkervaring erkend moeten worden. Vrijwilligerswerk wordt ook als een voorlopige oplossing
gezien indien er in een bedrijf geen vacature is. Dit vormt dan een zinvolle aanvulling op
iemands CV.
Er is geen algemene consensus of er voor de werkgever een financiële vergoeding
tegenover een stage dient te staan. Sommige werkgevers kunnen zich vinden in de idee dat
een onderneming ‘openbaar terrein’ is, een plek voor werken én leren, terwijl andere
werkgevers duidelijk aangeven hoeveel een stage van hen vraagt qua tijd en ondersteuning.
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De nood en het gebrek aan ondersteuning en begeleiding is voor vele (kleine) bedrijven een
breekpunt. Werkgevers geloven niet in het verplichten van stage, maar wel in aanmoediging
om het te proberen.
Een stage die vrijblijvend is, houdt volgens sommigen een risico in. Werkgevers kunnen
tevreden zijn van iemands prestaties tijdens een stage, maar verder niet in zee willen gaan
met de persoon op het moment dat er een vacature is. Werkzoekenden kunnen op die manier
meermaals geconfronteerd worden met afwijzing.
In sommige situaties of settings blijkt aanwerving al van bij het begin uitgesloten, waarbij er
wel mogelijkheid is om stages aan te bieden, maar geen budget om iemand aan te werven.
De meerwaarde van de stage is dan de stap van inactiviteit naar werk en helpt de
werkzoekende beter in te schatten wat de mogelijkheden zijn (qua inhoud, uurrooster, fysiek,
soort taken, …). In zo’n gevallen is het belangrijk om geen valse verwachtingen te creëren
naar de werkzoekende toe en de collega’s.

Financiële tussenkomsten alleen zijn niet voldoende, maar ze zijn wel noodzakelijk, want
een deel van deze doelgroep heeft onvermijdelijk rendementsverlies. Studies wijzen uit dat
een werknemer met een VOP-ondersteuning minder kost aan de maatschappij dan een
(langdurig) werkzoekende (Gerard, Valsamis, & Van der Beken, 2012). Het is dan ook
belangrijk om voldoende middelen te blijven voorzien voor het uitbetalen van de VOP, zelfs
als de kosten hiervoor blijven stijgen (Defloor et al., 2014). De manier waarop werkgevers
de VOP inzetten, kan geoptimaliseerd worden, maar het is hoe dan ook één van de
argumenten om een werkgever over de streep te trekken.

JOBCREATIE EN FLEXWERKEN
Werkgevers houden nog vaak vast aan een takenpakket waarvoor ze een witte raaf zoeken.
‘Jobs op maat’ creëren, vraagt dat men dynamischer omgaat met de invulling van functies
én teams. Op die manier kan men meer selecteren op basis van de competenties (Wouters
& Ruts, 2013; Rommel et al., 2010).
Uit de denktank kwamen een aantal ideeën voor jobcreatie:
o

Vertrekken vanuit de mogelijkheden van de werknemer geeft meer kansen
bij re-integratie. Gheysen (2014) stelt dat de verplaatsing van de focus op wat
de werknemer wél kan in plaats van op wat hij niet of niet meer kan de terugkeer
naar werk bevordert. Om dit mogelijk te maken, dient men verder te kijken dan
wat een functie vraagt. We dienen te vertrekken vanuit iemands mogelijkheden
in combinatie met die van anderen en hierrond functies bouwen.

o

Functieaanpassingen op teamniveau kunnen een
Idealiter is dit onderdeel van een algemeen beleid
praten over aanpassingen die meer en beter
medewerkers. De deelnemers van de denktank
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ontlasten van één persoon niet mag leiden tot het extra belasten van andere
werknemers. De vrees blijft dat er, zeker in kleine teams, iemand anders is die
de extra last moet dragen.
o

Jobs bouwen rond doelstellingen en resultaten geeft meer flexibiliteit aan
werknemers. Want de medewerker krijgt hierdoor de mogelijkheid om zijn werk
meer te spreiden en zelf te organiseren (qua duur en tempo). Dit betekent meer
sturen op ‘output’ (= wat) in plaats van de manier waarop de dingen moeten
gedaan worden (= hoe).

o

Door middel van subsidies of activering van uitkeringen eenvoudige flexi-jobs
creëren, bijvoorbeeld koffieman, eenvoudig administratief werk, voorlezen in
rusthuizen,... Uiteraard is het niet de bedoeling om hiermee mini-jobs te creëren
die reguliere jobs verdringen. Onder strikte voorwaarden (netto aangroei
personeelsbestand, enkel voor specifieke doelgroepen met nood aan maximale
flexibiliteit en beperkt aantal uren,…) kan de overheid echter wel 2 vliegen in
één klap slaan: tewerkstellingskansen geven aan kwetsbare groepen en inspelen
op maatschappelijke noden. Hiermee wordt werken mogelijk voor veel meer
mensen (Wouters & Ruts, 2013).

o

Ervaringsdeskundigheid benutten, bijvoorbeeld de kennis die de werknemer
met beperking heeft opgedaan, doorgeven aan jongeren die de job nog niet
kennen.

o

Ook zelf ondernemer worden, kan voor mensen met een beperking een
uitweg zijn, aangezien ze zo veel meer hun eigen werk in de hand hebben. Er
bestaat een ondersteuningspremie voor personen met een arbeidsbeperking
die zelfstandige willen worden en er is begeleiding van experten voorhanden om
een eigen zaak te starten. Personen met een fysieke beperking kunnen de rol
van opleider opnemen en anderen gaan coachen, ondersteunen of opleiden.

Wie praat over jobcreatie komt automatisch ook uit bij flexwerken. Zeker voor mensen met
fysieke klachten of chronische pijn, kan flexwerken een uitweg zijn. Ook hierover werden in
de denktank diverse ideeën geopperd:
o

Jobrotatie binnen een team, om zo ook de belasting te spreiden, naar analogie
met een ploegenstelsel maar dan met meer op maat gemaakte jobs.

o

Ruimte creëren voor ‘i-deals’ = op maat van mensen
 Vertrekt vanuit de idee dat er individuele oplossingen nodig en mogelijk
zijn voor individuele problemen. Dit dient gedragen te worden door alle
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o

leden van het bedrijf. Als je mensen kansen wil geven, dan zijn individuele
oplossingen nodig en moeten uitzonderingen kunnen.
Om dit mogelijk te maken zijn duidelijke afspraken en richtlijnen
noodzakelijk (bv. medisch kunnen bewijzen dat je ergonomische stoel voor
rug nodig hebt). Deze moeten transparant zijn voor iedereen, om meer
kans te hebben dat ze geaccepteerd worden.

Het nieuwe werken stimuleren
 Maak gebruik van de moderne technologie. Ga voor thuiswerk met doelen
op langere termijn. Als het eens niet goed gaat, kan je op eigen maat en
tempo werken.
 Ga creatief om met de arbeidsduur, bv. eerder halftijds werken dan 3 dagen
telewerk.

Volgens de deelnemers liggen er ook mogelijkheden in bedrijfsoverschrijdend werken. Dit
lijkt vooral te realiseren in grote bedrijven, al is er ook interesse vanuit kleine KMO’s die
slechts iemand nodig hebben voor enkele uren per week. In andere bedrijven en sectoren
speelt concurrentie dan weer een te grote rol om dit te kunnen toepassen.
Hoewel bedrijfsoverschrijdend werken niet enkel voor mensen met een beperking kan
ingezet worden, biedt het wel oplossingen voor personen met fysieke klachten en/of
chronische pijn. Zo is het mogelijk om voor een aantal werkgevers tegelijk te werken en
voor hen kleine opdrachten uit te voeren, voornamelijk in de vorm van dienstverlening aan
bedrijven. Ook het idee van een ‘pool’ komt naar voren, waarbij de garantie wordt gegeven
dat het werk zal gedaan worden. Wanneer een werknemer met fysieke klachten uitvalt, kan
dit worden opgevangen door een collega uit de pool.
Qua sociale wetgeving en arbeidsrechtelijk is bedrijfsoverschrijdend werken op dit moment
nog niet geregeld en staat het nog in de kinderschoenen. Het ESF-project Compool creëerde
eerder al een theoretisch kader dat nog verder dient uitgetest te worden in de praktijk.

MAATSCHAPPELIJK
BEDRIJFSCULTUUR

VERANTWOORD

ONDERNEMEN

&

EEN

INCLUSIEVE

Het valt niet te ontkennen dat bedrijven winst moeten maken, ook in een duurzaam
perspectief. In een ideale wereld is het welzijn van de medewerker volgens de deelnemers
van de denktank net zo belangrijk als de performantie van het bedrijf. Zorg dragen voor
mensen wordt dan het uitgangspunt van een bedrijf. De verantwoordelijkheid van het al
dan niet mee kunnen wordt dan niet louter bij de werknemer zelf gelegd. Sensibiliseren
door HR is hierin van belang. Daarnaast is het belangrijk dat leidinggevenden deze visie
mee uitdragen en hierin opgeleid worden.
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Dit sluit aan bij de visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij er naast
het economische ook oog is voor sociale en milieuoverwegingen. Ondanks de bestaande
initiatieven, kan nagedacht worden over hoe dit nog versterkt en verder verspreid kan
worden.
Er zijn bedrijven die zich duidelijk profileren en het imago hebben dat ze openstaan voor
mensen met een beperking. Bedrijven gebruiken dit bovendien om zich te profileren op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (Andriessen, Brouwer, Smit & Blonk,
2012). Deze bedrijven zouden hiervoor beloond kunnen worden.
De meeste werkgevers geloven niet in quota of verplichtingen. Het is belangrijk dat
werkgevers ‘kiezen’ voor een persoon met een beperking tussen anderen, omdat hij/zij de
beste kandidaat is voor de job en omdat diversiteit een bedrijf sterker maakt. Het risico bij
quota is bovendien dat men streeft naar het bereiken van een aantal en daarvoor mensen
aanwerft die binnen de categorie vallen maar eerder een kleinere beperking hebben. Op die
manier wordt aan het werkelijke doel voorbijgegaan. Eerder dan quota dienen we een
gedragsverandering en mentaliteitswijziging te creëren, waarbij we dienen in te spelen op
de intrinsieke, zowel sociale als zakelijke, motivatie van werkgevers om werknemers met
een arbeidsbeperking in te zetten. Naar het beleid toe pleiten we voor het stimuleren van
aanwerving en wegnemen van mogelijke drempels, eerder dan het dwingen van werkgevers
om personen met een beperking aan te werven (Cox, 2014).
Een inclusieve arbeidsmarkt realiseren begint echter niet op de werkvloer. We dienen al
veel vroeger geconfronteerd te worden met bv. chronische ziekte. We hebben dus ook nood
aan meer inclusieve scholen, jeugdbewegingen, … Met het M-decreet werd alvast de
beweging gemaakt naar meer inclusief onderwijs3.
Indien we meer mensen (langer) aan het werk willen houden, wordt het steeds belangrijker
om pro-actief te werken. Binnen een bedrijf dient een klimaat gecreëerd te worden waar
mensen durven aangeven wanneer ze last ervaren in plaats van te wachten tot ze uitvallen.
Het onthaalbeleid van een bedrijf dient al in te spelen op een open communicatie zodat
het duidelijk is dat het bedrijf openstaat en inspanningen levert voor kansengroepen.
Tijdens sollicitaties moeten we weg van het medische. Het is belangrijk om individu per
individu te bekijken en te denken in termen van competenties in plaats van het medische.
Werkgevers dienen daartoe al in hun visie op te nemen dat ze een diversiteit aan
werknemers willen aannemen, ook zij die aangepast werk nodig hebben. Het vraagt een
reorganisatie om structureel jobs in te bouwen voor verschillende mensen met verschillende
noden en vooral ook een mensvriendelijke visie en aangepaste bedrijfsstrategie. Heel wat
deelnemers uit de denktank geloven dat men in het aanwervingsbeleid reeds dient uit te
gaan van “teams” waarin mensen elkaar aanvullen, want in een team zijn er geen
beperkingen. Toch blijkt dit idee niet in elk bedrijf mogelijk.

3

http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/beleid/M-decreet/
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Bij uitval wordt het belang van opvolging sterk benadrukt. Tijdens een periode van
afwezigheid contact blijven houden met de desbetreffende werknemer dient volgens de
deelnemers formeel ingebouwd te worden in het beleid van het bedrijf. Het gaat hierbij niet
om een controlemechanisme!
Meer concreet ontstond in de denktank het voorstel om binnen de 4 weken te leggen met
werknemer en effectief een re-integratieplan op te maken. Dit is immers zowel een winwin voor werkgever en werknemer. Dit plan dient zo concreet mogelijk en op korte termijn
te zijn, waarbij ook duidelijk het financiële plaatje geschetst wordt. Bij een mutualiteit werkt
men met ‘inwerkcoaches’, dit zijn ergotherapeuten die de opvolging verzekeren tijdens een
ziekteperiode. Dit blijkt een zeer zinvolle opstap om terug aan het werk te gaan.
Daarnaast dient nog meer ingezet te worden op ergonomisch advies. Er zijn heel wat
aangepaste ergonomische oplossingen tegen overbelasting. Werkgevers kunnen hiervoor
gebruik maken van het ervaringsfonds. Er wordt beklemtoond dat ergonomie mede de
verantwoordelijkheid is van de werknemer, die bv. het juiste materiaal al dan niet gebruikt.
Hier is tevens een mentaliteitswijziging voor nodig.
Indien re-integratie na verschillende inspanningen toch niet meer haalbaar blijkt, kan een
bedrijf in laatste instantie ook inzetten op een exitbeleid. Daartoe kan men samen met
andere partners en bedrijven zoeken naar welke oplossingen er nog zijn, bv. bij andere
werkgevers. Ook al is dit de allerlaatste oplossing, het is belangrijk dat werkgevers bewust
gaan zoeken naar welke mogelijkheden er zijn buiten het eigen bedrijf.

“Een VOP-premie zou kunnen gedeeld worden wanneer de huidige werkgever een andere job vindt
voor de werkzoekende in een ander bedrijf.”
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AANBEVELINGEN OM DE TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET
FYSIEKE KLACHTEN EN/OF CHRONISCHE PIJN TE BEVORDEREN
Inleiding
Heel wat werkgevers zien vandaag weinig mogelijkheden om iemand met fysieke klachten
of chronische pijn aan te werven. Sommige werkzoekenden kampen met een wisselend
functioneren en kunnen weinig garanties bieden rond hun fysieke draagkracht. Werkgevers
verwachten dan ook dat mensen met fysieke aandoeningen of chronische pijn regelmatig
afwezig zullen zijn (of toch in elk geval meer afwezig zullen zijn dan hun collega’s) en
houden de boot af. Er ontstaat dus vaak een mismatch tussen de mogelijkheden van de
werkzoekende en de impliciete jobeisen. Maar wanneer we erin slagen om meer flexibele
tewerkstellingsvormen te creëren voor deze doelgroep, wordt het een heel ander verhaal
voor de werkgever én de werknemer.
overheid

werknemer

werkgever

We moeten vooroordelen wegwerken door
drempels neer te halen, door de
regelgeving bij te sturen en/of meer
concreet toe te passen, door meer
passende dienstverlening uit te bouwen én
door werkgevers hierover uitgebreid en
steeds opnieuw te informeren. Want
herhaling werkt: hoe meer mensen met
fysieke aandoeningen en chronische pijn
aan het werk zijn, hoe meer andere
werkgevers geneigd zullen zijn om hen een
kans te geven. Een sneeuwbaleffect is
mogelijk wanneer sensibiliserende acties
vertrekken van een groeiend aantal goede
praktijkvoorbeelden!

De tewerkstelling van personen met fysieke klachten en/of chronische pijn dient een triplewin te zijn. Elke persoon met een werkloosheids- of mutualiteitsuitkering die aan de slag
gaat, is winst voor de overheid en dus ook voor de samenleving. Maar ook: de werknemer
kan terug aan de slag, krijgt nieuwe kansen om zinvol bezig te zijn en de diversiteit op de
werkvloer neemt toe, wat bedrijven sterker maakt. Voor de werkgever is dit een win
wanneer risico’s beperkt blijven en eventueel (rendements)verlies opgevangen wordt.
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1. Sensibiliseren? Informeren en drempels wegwerken!
Ondanks dat er reeds veel informatie voorhanden is en er reeds veel op maat van de
werkgever gemaakt wordt, blijkt dit ontoereikend. Werkgevers weten niet waar ze op zoek
moeten gaan naar informatie of bij wie ze terecht kunnen voor ondersteuning. De vraag
stelt zich waarom de bestaande initiatieven onvoldoende zijn en hoe deze worden verspreid.
De belangrijkste vraag is HOE en WAARMEE men (meer) werkgevers kan bereiken:




zodat meer werkgevers aangezet worden om meer personen met een
arbeidsbeperking in dienst te houden of in dienst te nemen
zodat zij weten waar/bij wie ze terecht kunnen voor vragen en ondersteuning
zodat ze de antwoorden/informatie vinden die zij zoeken

De werkgevers moeten op een zo correct en laagdrempelig mogelijke manier geïnformeerd
worden zodat dit niet langer als barrière kan aangegeven worden. Informeren alleen is
bovendien onvoldoende. In de denktank benadrukten werkgevers en experten meermaals
de nood aan één centraal aanspreekpunt - ze pleiten voor een soort van ‘helpdesk’ of een
‘servicelijn’ waar ze terecht kunnen met concrete vragen naar informatie en met vragen
naar concrete ondersteuning.
Een mentaliteitswijziging vraagt tijd, maar ook actie. We moeten dus meer doen dan
wachten op vragen van werkgevers. De verschillende actoren die werkgeverscontacten
hebben
(VDAB
&
partners,
sociale
secretariaten,
werkgeversorganisaties,
arbeidsgeneeskundige diensten, Jobkanaal, …) brengen vandaag geen samenhangend
verhaal wanneer het gaat over de tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking.
De dienstverlening die werkgevers zou moeten enthousiasmeren en faciliteren om mensen
met fysieke aandoeningen of chronische pijn aan te werven, is sterk versnipperd en
onvoldoende uitgebouwd.
We willen geen verdere versnippering en pleiten dus niet voor nieuwe spelers, maar we
vragen wel dat alle diensten hun aanbod verder optimaliseren en goed samenwerken om
werkgevers te informeren én van dienst te zijn. De expertise en kennis moeten gebundeld,
gestroomlijnd, verfijnd en uitgebouwd worden zodat werkgevers op een efficiënte manier
geïnformeerd en ondersteund worden. Niet méér diensten of kanalen, maar wel een meer
geïntegreerde dienstverlening en een betere inzet van de bestaande kanalen.
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Aanbeveling 1: Maak de dienstverlening voor werkgevers bekend en de
informatie gemakkelijk beschikbaar

Ontwikkel én promoot één kanaal (regionaal, Vlaams, nationaal) dat werkgevers informeert
en stimuleert om kansen te geven aan mensen met fysieke aandoeningen of chronische
pijn. Elke werkgever zou dit centraal aanspreekpunt moeten kennen waar hij terecht kan
voor vragen rond de tewerkstelling van een persoon met een arbeidsbeperking.
Voor Vlaanderen kan VDAB nog meer dan vandaag de rol opnemen van het centrale
aanspreekpunt voor werkgevers. Het dient voor werkgevers duidelijk te zijn dat ze
hier ook terecht kunnen met vragen rond aanwerving en re-integratie van personen
met een arbeidsbeperking. Op de website van VDAB kan bv. een e-loket komen
specifiek voor vragen rond arbeidsbeperking.
De servicelijn van VDAB zou verder uitgebouwd kunnen worden als een centraal
aanspreekpunt voor werkgevers.
Deze acties zullen echter weinig teweeg brengen wanneer er onvoldoende
geïnvesteerd wordt in de bekendmaking ervan. Zo is alle informatie rond maatregelen
& ondersteuningsmogelijkheden voorhanden op de website van VDAB, maar voor nog
te veel werkgevers is dit onbekend. Verwachten dat werkgevers zelf dit kanaal zullen
zoeken en vinden, blijkt niet realistisch.
Als we van VDAB een aanspreekpunt willen maken, moeten we weg van het beeld
dat VDAB er enkel/vooral voor werkzoekenden is en dat VDAB te traag of te log zou
zijn om tegemoet te komen aan de vragen van werkgevers (zie ook aanbeveling 2).
Net zoals iedereen weet dat een werkzoekende terecht kan bij VDAB, dient het
‘algemeen geweten’ te zijn dat ook werkgevers hier terecht kunnen, zowel met
algemene vragen als specifieke vragen.
Niet alleen de bekendmaking van een aanspreekpunt is belangrijk, ook de ontwikkeling van
een kennisnetwerk als ‘backoffice’ van het aanspreekpunt en van een efficiënte en
klantvriendelijke flow om de vragen die binnen komen te behandelen, is noodzakelijk. Het
is geen eenvoudige materie en up-to-date blijven wanneer de regelgeving wijzigt, is een
hele uitdaging die één dienst onmogelijk alleen aan kan. De vele onderwerpen waarover
werkgevers vragen kunnen hebben (van de Vlaamse Ondersteuningspremie en redelijke
aanpassingen van de arbeidsomgeving, over de opties bij re-integratie na langdurige ziekte
en inspiratie voor jobcreatie tot specifieke kennis over verschillende problematieken,
repercussies van ziekte op de werkvloer, bewegingsangst,…) worden door diverse actoren
in diverse domeinen opgevolgd en hun kennis en deskundigheid is noodzakelijk als 2 de en
3de lijns-ondersteuning voor werkgevers én voor het aanspreekpunt. Er dient verder
bekeken te worden hoe dit er zal uitzien wanneer het landschap naar een meer
geïntegreerde dienstverlening evolueert.
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Concreet dient er per provincie een dergelijk kennisnetwerk opgericht te worden,
waar zowel partners uit tewerkstelling als uit andere sectoren (bv. zorg) deel van
uitmaken.
Een snelle en efficiënte service aan werkgevers is daarbij essentieel. Een structuur
waarin eerst moet vergaderd worden vooraleer een antwoord kan worden geboden,
is uiteraard niet werkbaar!
Meer algemene vragen kunnen, net zoals vandaag, door de servicelijn zelf
beantwoord worden. Voor meer specifieke vragen, bv. rond mogelijkheden voor een
werkzoekende of werknemer met fysieke klachten of chronische pijn, zou het
aanspreekpunt een dienst met meer expertise moeten kunnen inschakelen. Deze
gaan het engagement aan de vraag of het probleem uit te klaren tot wanneer de
werkgever een antwoord heeft of er een juiste doorverwijzing volgt.

Hoe het er nu soms uitziet
…

?
?

Gericht
beantwoorden
via ≠

contactpersonen
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Aanbeveling 2: Investeer in een efficiënte en klantgerichte dienstverlening
aan werkgevers

Zet het centrale aanspreekpunt (zie aanbeveling 1) in als beginpunt voor een klantgerichte
dienstverlening aan werkgevers. Op het moment dat een werkgever een vraag stelt, mag
hij/zij niet van hot naar her gestuurd worden. Vaak is meer dan informatie nodig bij het in
dienst houden en aanwerven van mensen met een fysieke aandoening of chronische ziekte.
Er zijn in Vlaanderen diverse diensten die over kennis en ervaring beschikken om mensen
met chronische pijnklachten te ondersteunen in hun tewerkstelling: bij VDAB en de
gespecialiseerde partners, de gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst
(GTB), de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentra (GOB), bij
Jobkanaal, bij de adviserend geneesheren en arbeidsgeneeskundige diensten, bij
revalidatiecentra, bij HR-specialisten,…
Deze diensten kunnen werkgevers ertoe aanzetten om meer kansen te geven aan deze
doelgroep. Stimuleer hen om de dienstverlening aan werkgevers verder uit te breiden en
vooral ook meer en beter samen te werken ten dienste van werkgevers.
Het beleid dient de verdere professionalisering van die diensten te stimuleren. Er is
blijvende vorming, training en opleiding nodig, onder andere voor de actualisatie van
het regelgevend kader en ondersteuningsmogelijkheden. De gespecialiseerde
contactpersoon waarbij de werkgever terecht komt, heeft tools nodig om suggesties
en oplossingen voor de werkgever en werknemer aan te reiken en aldus duurzame
tewerkstellingskansen te creëren. Nieuwe methodieken en tools zijn nodig om
oplossingen aan te reiken, zoals jobcreatie, jobcrafting, jobengineering, …
In dit proces kan het belang van de diensten die instaan voor de opvolging en
ondersteuning van de werkzoekende/werknemer op medisch vlak, niet genoeg
benadrukt worden. We denken dan aan de behandelende arts(en) of paramedici,
maar ook aan de adviserend geneesheer en de arbeidsgeneesheer. Deze diensten
hebben de deskundigheid en kennis inzake de fysieke mogelijkheden en de gevolgen
van pijn op het functioneren van de persoon.
De aanleiding voor het inzetten van gerichte dienstverlening kan variëren – het kan
gaan om transitiemomenten in de loopbaan van een werkzoekende/werknemer (bv.
bij de terugkeer naar werk, verandering van leidinggevende of team, verandering
van jobinhoud,…), maar ook om een verandering in het bedrijf (reorganisatie, nieuwe
technologie,…). De juiste dienstverlening en expertise op het moment dat de
werkzoekende, werknemer of de werkgever die nodig heeft, vraagt een soepele
samenwerking. Begeleiding is op dit moment vaak beperkt in duur. We pleiten voor
meer duurzame ondersteuning die plaats kan vinden op alle momenten van de
loopbaan (Rommel, Verjans, Gailly, Bruyninx & Tijtgat, 2010).
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Sensibiliserende, enthousiasmerende, inspirerende contacten met werkgevers en
campagnes naar werkgevers zijn geen luxe maar noodzaak. Het zijn immers de werkgevers
die jobs creëren en het is aan de overheid en de intermediairen om hen daarbij te helpen.

2. Reguleren? Faciliteren!
Iedereen is het erover eens: wie wil werken, zou de kans moeten krijgen om dit te doen of
minstens uit te proberen. Toch wordt de regelgeving vaak als een beperking gezien en als
onvoldoende stimulerend noch voor werkgevers, noch voor personen met een fysieke
aandoening of tijdelijke/chronische ziekte.
De maatschappelijke kost van het niet actief zijn op de arbeidsmarkt is nochtans groot en
de samenleving heeft er veel bij te winnen om iedereen actief te laten zijn.
o

o

o

Maatschappelijke winst: actief zijn op de arbeidsmarkt in de brede zin van het
woord (op maat van de mogelijkheden van de werkzoekende, gaande van
vrijwilligerswerk over gesubsidieerde arbeid tot voltijds in het normaal circuit)
verhoogt het algemeen welbevinden, netwerk en levert een positieve bijdrage aan
de maatschappelijke participatie.
Financiële winst: elke dag dat iemand werkt en betaald wordt door een werkgever
is een dag minder uitkering. De kost van een gemiddelde niet-werkende
werkzoekende wordt geraamd op 33.443 euro, waarvan 11.176 euro directe
kosten aan uitkeringen en interventies en 22.267 euro aan verlies in belastingen
en sociale bijdragen (ESFI, 2012).
Winst voor de werkzoekende en de economie: toename koopkracht

Het is dan ook een expliciete opdracht van de overheid om de aanwerving van deze groep
maximaal te faciliteren. Dit betekent enerzijds het voorzien van systemen en ondersteuning
die tewerkstelling behouden/bevorderen en anderzijds het wegnemen van de mogelijke
risico’s en extra kosten die dit meebrengt voor de werkgever.
Het doel is meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Werkgevers
die deze inspanning doen, willen we daarbij helpen en (financiële) voordelen geven die
andere werkgevers niet hebben. Daarom pleiten we voor een bijkomende verlaging van de
sociale bijdragen wanneer bedrijven inspanningen doen om personen met fysieke klachten
en/of chronische pijn aan te werven.
Personen met fysieke klachten en/of chronische pijn, zeker wanneer ze geruime tijd uit het
arbeidscircuit geweest zijn, hebben nood aan flexibiliteit, en we stellen vast dat de
bestaande tewerkstellingsondersteunende maatregelen zoals de VOP en aanpassing van de
arbeidsomgeving onvoldoende toereikend zijn om jobs te creëren. Daarom pleiten we
ervoor dat het systeem van toegelaten arbeid meer flexibel ingezet kan worden voor deze
doelgroep. Daarnaast dienen de eventuele risico’s voor werkgevers zoveel mogelijk
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opgevangen te worden, zodat zij niet langer aarzelen om werkgelegenheid te creëren voor
personen met fysieke klachten / chronische pijn (lees: met risico op uitval).

Aanbeveling 3: Optimaliseer de toepassing van het systeem van toegelaten
arbeid

Het systeem van de toegelaten arbeid, beter gekend als progressieve tewerkstelling, is een
systeem waarbij een arbeidsongeschikte werknemer van de adviserend geneesheer van het
ziekenfonds de toelating krijgt om tijdens de arbeidsongeschiktheid activiteiten aangepast
aan de medische toestand uit te voeren. Werkgevers kennen dit systeem onvoldoende, dus
meer informatie is noodzakelijk.






Deze toelating moet niet vooraf verleend worden. Dat wil zeggen dat de werknemer
de aangepaste activiteit reeds kan starten voor de toelating, maar wel na het indienen
van de aanvraag bij de mutualiteit. Het systeem van de toegelaten werkhervatting
kan ook reeds plaats vinden tijdens de periode van het gewaarborgd loon.
De mogelijkheid tot progressieve opbouw van het werken, hoeft niet geïnterpreteerd
te worden als een verplichting om het werk halftijds te hervatten. Het systeem kan
gedifferentieerd worden toegepast op voorwaarde dat de persoon vanuit medisch
oogpunt een arbeidsongeschiktheid van 50% behoudt.
Het systeem kan langdurig toegepast worden. Voor personen met fysieke klachten of
chronische pijn is voltijds werken niet altijd haalbaar en dus niet voor iedereen het
‘einddoel’.

De combinatie van deeltijds werken en deeltijds niet-werken met behoud van een uitkering,
is dan ook voor een deel van hen op lange termijn een optie die mogelijk moet zijn.
In principe is het systeem van toegelaten arbeid flexibel genoeg om een individuele aanpak
mogelijk te maken. Echter, het systeem wordt vaak onvoldoende flexibel toegepast. Het
verfijnen en transparanter maken van het wettelijk kader is nodig om een meer flexibele
en gelijkvormige toepassing te realiseren.
Sommige mensen kunnen niet op voorhand inschatten hoeveel uur per week ze kunnen
werken. Voor deze beperkte groep pleiten wij ervoor om het systeem van toegelaten arbeid
te verruimen en een variabel werkregime toe te staan waarbij iemand werkt op de
momenten wanneer dat fysiek mogelijk is. De flexibiliteit die dit van werkgevers en van de
uitkeringsinstantie vraagt, is cruciaal om tewerkstelling voor deze mensen te realiseren.
Een tweede stap is de toepassing van het systeem in de omgekeerde richting: werknemers
die omwille van een fysieke aandoening of chronische pijn niet meer voltijds kunnen werken,
moeten de mogelijkheid hebben om het werk af te bouwen, zonder eerst langdurig uit te
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vallen, en te combineren met een uitkering, ook op lange termijn. Het is immers veel
gemakkelijker om mensen aan het werk te houden dan om mensen aan het werk te krijgen!

Aanbeveling 4: Verklein de financiële risico’s voor werkgevers

Zorg ervoor dat, wanneer een werkgever een persoon met fysieke aandoeningen en/of
chronische pijn aanwerft of in dienst houdt, de kost van het gewaarborgd loon vanaf dag
één gedragen wordt door de sociale zekerheid en niet door de werkgever indien het gaat
om uitval ten gevolge van de fysieke aandoening of chronische ziekte.
We pleiten hier voor een uitzonderlijke en zeer specifieke maatregel die ingevoerd kan
worden voor personen met een vastgestelde, fysieke arbeidshandicap (dus een beperking
die niet meer verdwijnt) of bij chronische ziekte (bv. reuma, diabetes of CVS) met een
verhoogd risico op uitval en die enkel toegepast wordt wanneer de uitval rechtstreeks te
maken heeft met de arbeidshandicap of chronische ziekte. Het is belangrijk om de doelgroep
goed te definiëren en te bepalen wat gezien wordt als rechtstreekse uitval.

3. Re-integreren? Win-win creëren!
Willen we de tewerkstellingskansen van deze doelgroep verhogen, dan dient er prioritair
ingezet te worden op het bevorderen van re-integratie. Een werknemer die na langdurige
afwezigheid een werkzoekende wordt, heeft aanzienlijk minder kansen op de arbeidsmarkt.
Ook werkgevers zijn het erover eens dat zij meer bereid zijn om te zoeken naar mogelijke
aanpassingen bij re-integratie van gekende werknemers dan bij aanwerving van
‘onbekende’ kandidaten. Hoe meer werknemers we bij hun werkgever tewerkgesteld
kunnen houden, hoe beter. Bij het proces van re-integratie is het aan te raden om het hele
netwerk van de werknemer en van de werkgever te mobiliseren, omdat alle actoren een
zinvolle bijdrage kunnen leveren.
Meer mogelijkheden creëren, kan ook door bedrijfsoverschrijdend te werken. De meeste
werkgevers zien dit als een meerwaarde en oplossing om meer mensen met een beperking
in dienst te nemen en te houden, maar bedrijven die dit willen uitproberen, stellen zich
(terecht) heel wat vragen: wie is de werkgever, wie stuurt de werknemer aan, wie krijgt
bv. de VOP, wie ondersteunt? Steeds meer bedrijven gaan op zoek naar nieuwe, creatieve
vormen van samenwerking en vaak gaat het daarbij om activiteiten die gezamenlijk worden
opgezet, bv. op vlak van marketing, of initiatieven waardoor ze werk maken van duurzaam
ondernemen op vlak van energie, infrastructuur,… Voorbeelden van bedrijfsoverschrijdend
werken op vlak van HR, met het oog op een grotere en meer flexibele interne arbeidsmarkt,
zijn er echter nog niet of nauwelijks, wellicht omdat dit gevoelig terrein is (sociale relaties)
en omdat werkgevers geconfronteerd worden met complexe regelgeving.
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Aanbeveling 5: Benader re-integratie als teamwerk

Re-integratie dient veel meer uitgebouwd te worden als teamwerk, dit wil zeggen met
voldoende aandacht voor de inbreng van verschillende actoren in een re-integratietraject
en goede communicatie en samenwerking tussen deze actoren. We denken daarbij op de
eerste plaats aan de werkgever, leidinggevende en werknemer, maar ook aan de
behandelend arts (bijvoorbeeld van het revalidatiecentrum), adviserend geneesheer, de
arbeidsgeneeskundige dienst en bemiddelaars/begeleiders van VDAB, GTB of GOB. In zo’n
samenwerking komen diverse vragen aan bod, bv.:






Is terugkeer naar de werkvloer voor de werknemer haalbaar (aandacht voor
fysieke, emotionele en cognitieve belastbaarheid)? Zijn er tegenaanwijzingen op
medisch vlak?
Is de terugkeer naar dezelfde job en hetzelfde bedrijf medisch haalbaar en indien
ja, zijn tewerkstellingsondersteunende maatregelen noodzakelijk?
Waar ziet de werkgever kansen en mogelijkheden?
Wat zijn de interesses van de werknemer en wat zijn zijn/haar mogelijkheden (en
grenzen)?

Overleg tussen deze actoren op verschillende momenten in het re-integratietraject is zeer
waardevol, want elk van hen heeft een stukje van de puzzel in handen. Overleg zorgt ervoor
dat drempels weggewerkt worden en alle mogelijkheden aan bod komen. Een of meer
experten kunnen ingeschakeld worden om begeleiding te bieden op diverse domeinen, zoals
bijvoorbeeld het faciliteren van overleg tussen de betrokken actoren, ergonomische advies,
capaciteitsbepaling, mogelijkheden tot werkplekleren en jobcreatie,… Diverse personen
kunnen expliciet deze taak van “expert” of “case manager” opnemen. Dit sluit ook aan bij
de strategie van het RIZIV die met de opleiding Disability Management4 ondersteuning wil
bieden aan alle stakeholders die betrokken zijn bij het re-integratietraject.
In de nabije toekomst zal vanuit de overheid gecommuniceerd worden over de
implementatie van een nieuw re-integratiebeleid. De arbeidsgeneesheer kan hierin een
belangrijke bijdrage leveren, gezien zijn link met het bedrijf naar waar de werknemer terug
wil - hij kan de re-integratie mee helpen voorbereiden, hij kan inschatten welke
ondersteuning nodig is of welke aanpassingen nodig zijn aan de werkplek, hij kan de
draagkracht van de werknemer inschatten,… Een bezoek aan de werkplek is in dit opzicht
erg zinvol, net zoals meer individuele consultatiemomenten met de werknemer en meer
contacten met de werkgever. Dat de werkgever of de werknemer hiertoe zelf de

4 De opleiding Disability Management wordt vanaf 2016 georganiseerd vanuit het RIZIV. De opleiding richt zich tot alle actoren betrokken
bij jobbehoud en jobre-integratie (adivserende geneesheren en hun ev. paramedisch team, preventie-adviseurs, arbeidsgeneesheren, job
coaches, paramedici uit de behandelende sector, …).
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arbeidsgeneesheer dienen in te schakelen, blijkt onvoldoende geweten en wordt dus veel
te weinig toegepast.
Ook de behandelende arts kan in de re-integratie een cruciale rol opnemen, in overleg met
andere experten, bijvoorbeeld een ergonoom, een begeleider/opleider van werkplekleren,…
Zeker voor werknemers met fysieke klachten of chronische pijn waarbij re-integratie meer
‘zoekwerk’ vraagt, pleiten wij ervoor om op de werkvloer de expertise van jobcoachen/reintegratiecoachen vanuit de GOB’s te blijven inzetten. Het zoeken naar een job op maat,
met de nodige flexibiliteit en aangepast aan iemands fysieke, emotionele en cognitieve
draagkracht, vraagt immers een specifieke expertise. Hiervoor dient op de werkvloer zelf
bekeken te worden op welke manier de werknemer opnieuw ingeschakeld kan worden. Het
doel is om vooral te kijken naar de mogelijkheden van de werknemer en deze maximaal te
benutten, bijvoorbeeld met een aangepaste jobinhoud of aangepast werkregime.
Meer algemeen dienen werkgevers ondersteund te worden bij het uitwerken van een
duidelijk ‘disability management’5 beleid (dat aansluit bij de inspanningen m.b.t.
absenteïsme, gezondheidspromotie,…) en het aanstellen van een aanspreekpunt binnen
hun bedrijf. In grote bedrijven valt het aan te raden intern een ‘disability case manager’
aan te stellen die zich specialiseert in de materie rond jobbehoud en re-integratie. Kleinere
bedrijven kunnen hiervoor beroep doen op een arbeidsgeneeskundige dienst.

Aanbeveling 6: Stimuleer en faciliteer bedrijfsoverschrijdend werken

Stimuleer en ondersteun werkgevers om regionaal samen te werken zodat de ‘interne’
arbeidsmarkt voor medewerkers veel groter wordt. Diverse bedrijven in een regio kunnen
een ‘pool’ maken waar verschillende medewerkers in stappen. Deze pool maakt het mogelijk
voor de werkgever om de werknemers flexibel in te zetten op basis van hun mogelijkheden.
Voor de werkgever betekent dit dat wanneer iemand uitvalt, er gemakkelijker vervanging
kan worden voorzien en de kosten hiervoor worden opgevangen.
Indien het beleid ruimte geeft om bedrijfsoverschrijdend werken mogelijk te maken, pleiten
wij ervoor dat werkgevers die ruimte maximaal gebruiken, bijvoorbeeld door de theorie van
het ESF-project Compool uit te proberen. Zeker voor mensen met fysieke klachten of
chronische pijn kan dit tegemoet komen aan hun nood aan een meer flexibele job. Qua
sociale wetgeving en arbeidsrechtelijk is bedrijfsoverschrijdend werken op dit moment nog

5

We realiseren ons dat in een discours dat vertrekt vanuit mogelijkheden en kansen ‘ability management’ eigenlijk een meer gepaste term
zou zijn.
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niet geregeld en staat het nog in de kinderschoenen. Het project Compool creëerde een
theoretisch kader dat nog verder dient uitgetest te worden in de praktijk.

4. Samen denken? Samen doen!
Onbekend is onbemind. Praten en nadenken over hoe we de tewerkstelling van deze
doelgroep kunnen bevorderen is onvoldoende. Verandering is pas mogelijk wanneer
werkgevers bereid zijn om iets uit te proberen, wanneer ze iemand een kans geven om op
de werkplek zijn of haar talenten te laten zien. Omdat werkgevers gemakkelijker open staan
voor stage of werkplekleren dan aanwerving, is dit de aangewezen manier om kansen te
creëren voor deze doelgroep. Op voorwaarde dat er voldoende ondersteuning wordt
gegeven.
Stage dient voor personen met fysieke klachten of chronische pijn voldoende ondersteund
te worden. De grootste bekommernis voor leidinggevenden is vaak hoe ze personen met
een arbeidsbeperking kunnen begeleiden en ze vrezen dat dit veel tijd en energie vraagt.
Via werkplekleren kan de werkgever dit realistisch inschatten en kunnen meteen ook
oplossingen gezocht worden voor praktische problemen. Bovendien kunnen de werkgever
en werknemer elkaar leren kennen en kan een jobcoach in beeld komen. Deze
ondersteuning dient inbegrepen te zijn bij de ‘bemiddeling’ en mag geen extra kost vormen
voor werkgevers.
Van bedrijven mogen we verwachten dat ze inzetten op sterke teams. Zo stijgt de
draagkracht binnen een bedrijf om iemand met een arbeidsbeperking kansen te geven. Hoe
sterker een team, hoe meer een werkgever geneigd zal zijn om iets nieuws uit te proberen!

Aanbeveling 7: Investeer in sterke teams

Besteed in het HR-beleid voldoende aandacht aan teamdenken in aanvulling op het
competentiedenken. Hoe sterker een team, hoe gemakkelijker de integratie of participatie
van mensen met een fysieke aandoening of chronische ziekte verloopt. Sterke teams zijn
samen gedreven om goed werk af te leveren, zijn bereid om elkaar te helpen en zijn in
staat zichzelf bij te sturen indien nodig. Hier ligt een zeer grote uitdaging voor HRverantwoordelijken (HR-opleidingen), voor leidinggevenden en medewerkers.
Inzetten op teamwerk geeft ook meer mogelijkheden om aan jobcreatie te doen. In plaats
van te proberen iemand met een beperking in te passen in het bedrijf, gaan we kijken naar
teams en de kansen die daar liggen voor nieuwe medewerkers. Taken kunnen (her)verdeeld
worden op een manier die het volledige team sterker maakt en ieders jobtevredenheid voor
ogen houdt. In een sterk team zijn er geen beperkingen! Binnen HR is er gelukkig steeds
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meer aandacht voor ‘jobcrafting’ en ‘jobengineering’. Wij pleiten ervoor om deze technieken
bewust in te zetten voor het creëren van jobs op maat voor fysieke klachten of chronische
pijn.
Ook begeleidende diensten dienen hun ondersteuning op de werkvloer verder te verruimen
naar het volledige team en leidinggevenden en collega’s als team te ondersteunen.
Werkgevers zitten immers vaak met de vraag hoe ze een team kunnen begeleiden bij
aanwerving van een persoon met een arbeidsbeperking of hoe men om kan gaan met
negatieve reacties van collega’s.

Aanbeveling 8: Zet gericht in op werkplekleren

Op heden is er een ruime waaier aan mogelijkheden op vlak van werkplekleren en stages.
Het is aangewezen om deze gericht in te zetten, dus daar waar nodig en mogelijk. Zeker
voor deze kwetsbare groep is werkplekleren een bijzonder geschikte manier om een risicoarme try-out mogelijk te maken. Hoe meer werkgevers en werkzoekenden de weg vinden
om werkplekleren in te zetten, hoe meer tewerkstellingskansen zullen volgen.
We dienen te bewaken dat stages en vormen van werkplekleren een opstap naar werk zijn
en blijven voor mensen met fysieke klachten of chronische pijn. Werkgevers dienen te
kunnen rekenen op gratis ondersteuning wanneer zij iemand uit deze doelgroep
werkplekleren of een stage aanbieden. Er dient bekeken te worden welke bijkomende
sociale voordelen mogelijk zijn.
Werkplekleren levert idealiter voor elke partij een meerwaarde. Daartoe dienen duidelijke
leerdoelen gesteld te worden, die een goede afstemming en opvolging vragen. Anders
bestaat het gevaar dat deze methodiek uitgehold wordt tot een losstaande ervaring op een
werkvloer die niet gekaderd is in een stappenplan naar werk. Ondernemingen kunnen dit
enkel waarmaken zolang ze niet overspoeld worden door een wildgroei aan aanvragen en
als ze voor deze doelgroep kunnen rekenen op ondersteuning op maat.
Hierbij gaat het niet alleen om ondersteuning op administratief vlak en een goed wettelijk
kader, maar zeker ook over toegankelijke informatie en heldere communicatie, begeleiding
op de werkvloer bijvoorbeeld ook coachen van leidinggevenden en collega’s,... Droogmans
et al. (2015) pleiten eveneens voor een ‘meersporenbeleid’ waarbij niet alleen de
werknemer begeleidt wordt, maar ook andere betrokkenen, waaronder minimaal de direct
leidinggevende.
Er dient uitdrukkelijk aandacht besteed te worden aan een ‘goede matching’, om de
vooroordelen ten aanzien van de doelgroep niet te versterken.
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Daarom pleiten we dat alle betrokkenen de nodige ondersteuning kunnen krijgen om
werkplekleren te ontdekken en tot een succes te maken en zo een meerwaarde te creëren
voor het bedrijf en de betrokken werkzoekende.
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