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Medefinanciering door

Wat is Back@work?
¡ Groepsprogramma voor werkzoekenden met chronische pijn
en/of aanhoudende lichamelijke klachten
¡ Onderdeel van ESF-project FABIA (Fysieke ArbeidsBeperking In
Activering)

Informatiesessie Back@work

¡ Eerste deel van dit groepsprogramma = informatiesessie

Doel informatiesessie
¡ Stilstaan bij moeilijkheden/drempels die werkzoekenden met
chronische pijn en/of lichamelijke klachten ervaren
¡ Toelichting groepsprogramma Back@work: hoe kan dit
groepsprogramma je versterken bij het vinden en houden
van een passende job?
¡ Juist beeld geven van inhoud groepsprogramma Back@work
¡ Na informatiesessie in staat zijn om te beslissen of je mee
instapt in een back@work groepsprogramma

Voor wie?
¡ aanhoudende lichamelijke klachten en/of
¡ chronische pijn (pijn > 3 maanden)

¡ Doel begeleiding = job in het normaal economisch
circuit
¡ (te) grote afstand tot arbeidsmarkt
¡ Nood aan ondersteuning bij traject richting werk

Voor wie?

¡ Verschillende statuten (ziekenfonds, RVA,…)
¡ Verschillende diagnoses
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Uiteenlopende diagnoses

Veel voorkomende vragen
& bedenkingen

¡ Rugklachten

¡ Ik wil wel opnieuw werken, maar zal een werkgever mij wel een kans geven?

¡ Overbelastingsklachten pols, elleboog, schouder,
nek, … (CANS/RSI)

¡ Ik weet onvoldoende welke mogelijkheden er zijn en welke stappen ik kan
zetten

¡ Problematiek onderste ledematen

¡ Ik weet niet goed bij wie ik daarvoor terecht kan

¡ Reumatische aandoeningen

¡ Hoe vind ik met deze pijnklachten en/of lichamelijke moeilijkheden toch een
job die ik graag zal doen?

¡ Fibromyalgie
¡ Complex regionaal pijnsyndroom (Sudeck)
¡ Chronisch vermoeidheidssyndroom
¡ …

¡ Hoe pak ik het best aan als ik opnieuw aan het werk wil gaan?
¡ Ik ben bezorgd dat terug aan het werk gaan mij meer pijn of hinder zal
bezorgen
¡ …
! VRAGEN KUNNEN VOOR IEDEREEN ANDERS ZIJN

1. Nood aan ondersteuning

Waarom een
back@work traject?
Bron: Terug aan het werk na langdurige afwezigheid. Brochure
Mensura

2. Moeilijkheden op weg
naar werk
Moeilijk wetgevend
kader

Verschillende
personen die
rol opnemen in
traject

Afspraken bij
werkgever?
Beleid op
bedrijfsniveau?

Financiële vragen
Onduidelijkheid
Nood aan brede
invalshoek

Bron: Terug aan het werk na langdurige afwezigheid. Brochure
Mensura

Bron: M. Verjans IDEWE presentatie 2014

2	
  

23/12/15	
  

3. Terug aan het werk =
aanpassingsproces

4. Huidig beleid

¡ Huidige situatie (langdurig zonder werk, met beperkingen en/
of pijn) <-> nieuwe situatie (start traject)

¡ Tegen 2020: algemene werkzaamheidsgraad van 76%
(Regeerakkoord 2014-2019 Vlaamse Regering)

¡ Aanpassing, want:

¡ Hoe?
¡ Sterkere activering

¡ Andere belasting van het lichaam
¡ Andere invulling rollen thuis

¡ Aanpakken van inactiviteitsvallen

¡ Nieuwe structuur in dagen
¡ Vraagt tijd

¡ Personen met arbeidshandicap zijn oververtegenwoordigd in
arbeidsreserve

¡ …
Bron: Advies Inactiviteitsvallen voor personen met een (indicatie van) arbeidshandicap.
Rapport 15 januari 2015

5. Positieve gevolgen van opnieuw
aan het werk gaan of aan het werk
blijven
Sociale
contacten

Structuur in
dag

Nederlands Onderzoek bij
personen met chronische pijn
¡ Personen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat
¡ Doorwerkers in vergelijking met personen die niet werken:

…

¡ Hogere levenskwaliteit

Positief
zelfbeeld

WERK

Actiever

Persoonlijke
betekenis
werk

Volwaardig
inkomen

¡ Minder bewegingsangst, meer vertrouwen met pijn te kunnen
functioneren, betere aanvaarding van pijn en hoger gevoel van
controle over leven
¡ Geen verschil in ernstgraad pijn, wel in mate waarin pijn invloed
heeft op het dagelijks leven!
Bron: DeVries (2012)

Deelname
maatschappij

Back@work traject
¡ Verschillende workshops om
¡ Kennis te vergroten
¡ Inzicht te verhogen in eigen functioneren
¡ Aantal vaardigheden te trainen

Wat is Back@ work?

¡ Coachen om doelstelling (d.i. opnieuw werken met huidige
pijnklachten en/of fysieke moeilijkheden) te bereiken
¡ Persoon met aanhoudende lichamelijke klachten en/of
chronische pijn versterken
¡ Geen kant- en klare oplossing
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Pijneducatie

¡ Wat is pijn en hoe werkt het?

Kennis

¡ Factoren die pijn in stand houden en/of
versterken
¡ Gevolgen van pijn
¡ Doel: pijn beter leren begrijpen

Ergonomie
¡ Wat is ergonomie?
¡ Op welke manier kan ergonomie
een verschil maken?
¡ Hulpmiddelen
¡ Lichaamsvriendelijke manier om iets uit te
voeren?
¡ Rugvriendelijk, polsvriendelijk
¡ Werken met computer

¡ Tips

VDAB en gespecialiseerd
netwerk

Belangrijke personen in een
re-integratietraject
¡ Wie is wie?

¡ Rol/opdracht van verschillende organisaties
¡ Waar kan ik terecht voor welke ondersteuning?

¡ Wie doet wat in een traject om terug aan het
werk te gaan?
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Adviserend geneesheer ziekenfonds?
Arts RVA?
Raadsgeneesheer arbeidsongevallenverzekering?
Arbeidsgeneesheer?
Arts VDAB?
controlearts?
…
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Mogelijkheden om terug aan
het werk te gaan

Ondersteunende
maatregelen tewerkstelling
¡ Welke ondersteunende maatregelen bestaan?

¡ Gedeeltelijke werkhervatting (progressieve
werkhervatting)
¡ Onbezoldigde activiteit /stage

¡ Erkenning arbeidshandicap?
¡ Hoe ondersteunende maatregelen bespreken
met werkgever?

¡ Opleiding op de werkvloer

¡ In brief vermelden of enkel tijdens gesprek?
¡ Hoe uitleg rond geven?

¡ Herscholing

¡ Welke info vind ik hierover?

¡ …

Financiële gevolgen bij zetten
van stappen richting werk
¡ Gevolgen uitkering?
¡ Gevolgen voor sociale tarieven via FOD Sociale
zekerheid?
¡ Wat als ik het niet kan volhouden?
¡ Hoe word ik betaald ingeval van gedeeltelijke
werkhervatting?
¡ Wat als ik een herscholing volg?

Inzicht

¡ …

Verlies van lichamelijke
gezondheid
¡ Chronische pijn / aanhoudende lichamelijke
klachten => verlieservaringen(vergelijkbaar met
rouwproces)
¡ Stilstaan bij dit onzichtbaar stuk
¡ Voornamelijk link met werk(rol)

Belasting - Belastbaarheid
¡ Wat kan ik nog?
¡ Wat kan ik doen om mijn belastbaarheid/draagkracht
te verhogen?
¡ Klemtoon op resterende mogelijkheden, niet enkel op
beperkingen
¡ Zowel lichamelijk, maar ook emotioneel en cognitief
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Betekenis van werken
¡ Voor iedereen anders
¡ Stilstaan bij
¡ Motivatie om terug te gaan werken
¡ Beroepswaarden
¡ Kan veranderen door ongeval of ziekte

¡ Voor- en nadelen?

Trainen van
vaardigheden

¡ Komen tot gemeenschappelijke
doelstelling met begeleider

Sollicitatietraining

Omgaan met stress
¡ Stilstaan bij:

¡ Gericht op solliciteren met chronische pijn en/of
aanhoudende lichamelijke klachten
¡ Motivatiebrief
¡ CV
¡ (Voorbereiding) Gesprek
¡ Veel voorkomende vragen: Beperking vermelden?
…

¡ Dagelijkse stressoren
¡ Stress verminderende factoren

¡ Kennis laten maken met
ontspanningstechnieken:
¡ Controle over eigen lichaam laten voelen
¡ Afstand proberen nemen van negatieve gedachten
en pijn

¡ Versterken sollicitatievaardigheden

¡ Tips/actieplan om stress te bestrijden

Omgaan met angst

Activiteitenmanagement

¡ Pijn en angst

¡ Tips om met huidige energie actief te zijn

¡ Vermijden activiteiten uit vrees voor letsel of meer
pijn

¡ Inbouwen rustmomenten & activiteit
¡ Tips om belastbaarheid (wat kan ik nog?) op te bouwen

¡ Tips om angst aan te pakken
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¡ “Leven om te werken?” Of: “werken om te leven?”
¡ Niet alleen aandacht voor vinden van geschikte functie, maar ook:
Kwaliteit van leven op andere vlakken!
¡ Maar verandering op ene vlak heeft vaak ook gevolgen voor
andere domeinen
¡ Op te volgen of dit tijdelijk is
¡ Zoeken naar haalbaar doelwit op vlak van werk

Tijd om even recht te staan, door de
knieën te buigen, armen los te zwaaien…

Hoe inschrijven?
¡ Deelnameformulier (einde informatiesessie)
¡ Aan bemiddelaar GTB of VDAB te bezorgen
¡ Toestemming dat je wil deelnemen aan Back@work
groepsprogramma

¡ Bij ontvangen formulier: deelname in orde

Waar?
Wanneer?

¡ Data workshops worden meegedeeld!

Trajectboekje
Back@work
trajectboekje

¡ Rode draad doorheen Back@work traject
¡ Voor de workshops:
¡ Ruimte om zaken te noteren
¡ Uitnodigen om na te denken over de verschillende thema’s
¡ huiswerkopdrachten

¡ Netwerk in kaart brengen (verschillende personen die
belangrijk zijn in uw traject richting hertewerkstelling)
¡ Bruikbaar na afronding traject
¡ Duidelijker beeld: wie ben ik? Wat kan ik nog? Wat is een
haalbaar jobdoelwit (i.p.v. Onbereikbaar)? Bij wie kan ik
terecht met welke vragen?...
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Als afsluiter, een geslaagd
traject
http://vdabtv.im002.be/film/261

??????????
Vragen – Opmerkingen - bedenkingen

Bronnen
¡ Commissie Diversiteit. Advies: Inactiviteitsvallen voor personen met een
(indicatie van) arbeidshandicap. Brussel, 15 januari 2015.
¡ De Vries, H. (2012). Working with pain. Sustainable work participation of
workers with chronic nonspecific musculoskeletal pain. Thesis University
of Groningen, the Netherlands.
¡ Disability Management in Belgische ondernemingen.
¡ Mensura. Brochure: Terug aan het werk na langdurige afwezigheid.
¡ Verjans, M. (2014). Focus op valkuilen voor arbeidsre-integratie… Nood
aan een disability case manager? Presentatie IDEWE.
¡ Vlaams Patiëntenplatform. Themanummer
chronische Publicatiedatum 18/09/2014

‘werken met een

¡ www-disability management.be
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