RE-INTEGRATIETRAJECT

Een praktische aanpak
WAT / WAAROM?
De RIZIV-cijfers liegen niet. Het aantal langdurig afwezigen blijft stijgen.
Ook Securex HR Research merkt dat het langdurige absenteïsme (> 1 jaar) nog nooit zo steeg.
3,2%
2,8%
2,4%

Ziekte 0 - 1 maand
Ziekte 1 maand - 1 jaar
Ziekte > 1 jaar - ...

2,0%
1,6%

Belangrijkste oorzaak van stijging:
vergrijzing van de werkende bevolking en
stress. Bij jong én oud komen chronische
stress en burn-out steeds meer voor.
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Percentage afwezige medewerkers 2001 tot 2016
Langdurig afwezigen beginnen op een bepaald moment opnieuw te werken. Zonder beleid is dat niet evident.
Daarom is een re-integratietraject essentieel. Als werkgever heeft u twee opties:

optie

HET WETTELIJKE TRAJECT

1

Een langdurig zieke medewerker kan zijn functie niet meer
uitoefenen.
Uw medewerker, u als werkgever of het ziekenfonds start het
wettelijke traject op.
Het wettelijke traject moet voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.
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afwezigen die
opnieuw aan het werk
gaan bij dezelfde
werkgever

optie
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Kans op
terugkeer

2

HET INFORMELE TRAJECT

Een langdurig zieke medewerker kan zijn functie wel nog of
niet meer uitoefenen.
Uw medewerker start samen met u het informele traject op.
Het informele traject laat u vrijer in uw aanpak. U kunt de
situatie beter inschatten, u kunt u beter voorbereiden en u
reageert proactief.
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initiatief om
langdurige
afwezigheid
te voorkomen.

Stappenplan

Stap 1

WETTELIJK
TRAJECT

OPSTART

Opstart
re-integratie
door:

Medewerker
of behandelende arts

Werkgever

Arts
ziekenfonds

Wanneer?

Tijdens
afwezigheid

Vanaf 4 maanden
of bij definitieve
ongeschiktheid

Ten laatste 2
maanden na
begin afwezigheid

Bedrijfsarts
informeert:

Werkgever
en/of arts
ziekenfonds

Medewerker
en arts
ziekenfonds

Medewerker
en werkgever

Bedrijfsarts
heeft een
centrale rol

Stap 2

BEOORDELING
RE-INTEGRATIEPLAN

Stap 3

Beslissing

Re-integratieplan nodig?

Termijn?

A

Ja

Max. 55 werkdagen

B

Nee

C

Ja

D

Nee

Beoordeling re-integratie door
bedrijfsarts (40 werkdagen na opstart)
• Hij nodigt de medewerker uit
• Hij overlegt (eventueel) met andere partijen
• Hij onderzoekt de werkpost en maakt verslag
• Hij neemt 1 van de 5 onderstaande beslissingen (a.h.v. 2
vragen)

Max. 12 maanden

Beslissing

Kan afwezige
hetzelfde
werk doen?

Kan hij ander
of aangepast
werk doen?

Re-integratieplan

A

Ja

Ja

• Werkgever geeft een correcte omschrijving van het
aangepaste werk, voorgestelde opleidingen en geldigheidsduur van het plan

B

Ja

Nee

C

Nee

Ja

D

Nee

Nee

• Medewerker beslist binnen 5 werkdagen al dan niet te
accepteren
• Bedrijfsarts bezorgt plan aan arts ziekenfonds

E

Als u geen re-integratieplan kunt maken,
moet u dat motiveren in een verslag.
U kunt uw verslag opmaken op basis van:

OPGELET! Bij beslissing C of D kan
medewerker in beroep gaan.

• Inhoud

Hoe? Aangetekend schrijven naar sociale inspecteur, binnen
7 werkdagen na ontvangst van de beoordeling. De sociale
inspecteur zal dan overleggen met betrokken partijen, beslissen bij meerderheid en medewerker en werkgever informeren binnen de 31 werkdagen.

• Voorwaarden
• Omstandigheden
• Verhoudingen
• Organisatie van het werk

Stap 4

Niet gepast volgens bedrijfsarts.
Nieuwe beoordeling na 2 maanden

EINDE RE-INTEGRATIE
OPTIE 1
Bij werkhervatting

OPTIE 2

OPTIE 3

Als de termijn voor de
vervolgstappen voorbij is

Na beroepsprocedure
(7 werkdagen)

Stappenplan
In beide trajecten worden werkgevers gesteund door de adviezen van onze consultants.

Stap 1

SIGNAAL

Stappenplan

INFORMEEL
TRAJECT
Werkgever heeft
een centrale rol

Het herstel vordert en uw medewerker
denkt na over werken.
TIP

Hou regelmatig contact
tijdens de afwezigheid.

CARE4YOU

WAAROM?

Stap 2

• U krijgt sneller signalen van
uw medewerker
• U kunt snel op signalen
inspelen
• Medewerker blijft betrokken

VOORBEREIDING
TERUGKEER

Stap 3

Laat u bijstaan door een gezondheidsprofiel (verpleegkundige, psycholoog, sociaal assistent, ....) van Securex.
Hij neemt contact op met uw medewerker en vangt zo signalen op over zijn
toestand en intenties.

DE TERUGKEER

Uw medewerker beslist
opnieuw te werken.

Maak samen met uw medewerker een
werkhervattingsplan met concrete afspraken over planning en aanpassingen
als voorbereiding op zijn terugkeer.

• Verwelkom uw medewerker hartelijk
• Zorg voor een persoonlijk onthaal op de
eerste dag en neem voldoende tijd
• Overloop samen het werkhervattingsplan

Wettelijke bepalingen

Uw medewerker kan altijd vragen om de bedrijfsarts
te zien.

TIP
Gebruik onze jobmatchingtool

Stap 4

Uw medewerker komt
terug werken.

Als uw medewerker langer dan vier weken afwezig
was en onderworpen is aan een bepaald risico moet
hij naar de bedrijfsarts (binnen 10 kalenderdagen).

OPVOLGING
Uw medewerker is
opnieuw
aan het
werk

Houd regelmatig contact om
zeker te zijn dat de terugkeer
vlot verloopt.

TIP Plan de opvolging meteen

TIP

Voorzie begeleiding en
opvolging van uw medewerkers na terugkeer.
Laat u bijstaan door de

PREVENTIEADVISEURS
VAN SECUREX

Vragen over de opstart van een re-integratietraject?
Wenst u meer informatie over onze Care4You-oplossing of jobmatchingtool?
Wij helpen u graag verder!

MEER INFORMATIE?
02 729 92 85
cid.sep@securex.be
www.securex.be/reintegratie
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MEER WETEN OF HULP NODIG?

