
WERK(HERVATTING)
Tijdens of na ziekte

case: kanker



Arbeidsmarktkrapte – langdurige ziekte

Aanpassingen re-in
tegratie 

01/1
0/22
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Afsluitend event 
Gent

15/12/2022 



Onze ambitie iknowhow-project

❖ Goede praktijken 
Wetenschappelijke artikels + bevraging van werkgevers

❖ Specifiek gericht op KMO – direct leidinggevenden & 
HR-medewerker
missing link bij KMO in Be 🡪 sociaal secretariaat & 
EDPBW

❖ Alle actoren in traject betrekkend  (early intervention)

❖ Een visuele, eenvoudige tool  



5 

Onze Partners

Contactinfo: sofie.degroote@gtb.be   M. +32 470 62 70 23
els@dewerkplekarchitecten.be   M. +32 474 49 09 70

mailto:sofie.degroote@gtb.be
mailto:els@dewerkplekarchitecten.be


Wat zegt 
onderzoek

Hoe langer de 
afwezigheid, hoe 
groter de drempel 
om terug te keren



Kritische 
succesfactor = 
communicatielijne
n opzetten
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Het spreken van een gezamenlijke taal
(h)erkennen van diverse 
perspectievenwerknemer, professional uit zorg/welzijn/werk en werkgever

Werken een onderdeel van Genezen



Wat is belangrijk

Werk bespreek houden, ook 
tijdens ziekte en door 
zorgprofessional.

Gezamenlijke cruciale momenten 
waarop we communiceren.

DUS Wat als we een 
gezamenlijke weg kunnen 
volgen?



Een succesvolle weg als proces
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Hoe kan ik als 
werkgever de 
drempel 
verlagen?
Wat kan en mag 
ik als werkgever?



Het perspectief van 
bedrijf/werkgever



Werkgever 



MEDEWERKER ZIEK

Een antwoord op volgende vragen:

• Kan ik als werkgever iets doen bij een melding van afwezigheid waarbij 
ik het vermoeden heb dat dit voor langere periode kan zijn?

• Kan en mag ik communiceren met mijn werknemer bij 
afwezigheid/ziekte? 
Waarom je dit best wel doet! Wanneer en hoe? En wat zegt de wet?
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Periode van afwezigheid/ziekte
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Een bericht/mail kan ook
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Onze Ziektewet – link met de volgende momenten
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Werkgever 



Contact houden – maand 1 - 3
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Werkgever 



Actoren in de 
werkhervatting

Tijdens een traject naar 
werkhervatting zijn er 
heel wat ‘actoren’,
Een overzicht met hun 
rol is daarom handig.
De visual kan ingezet 
worden om hen met 
naam en 
contactnummer te 
noteren, handig! 
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Werkgever 



Voorbereiden van de eerste dag(en) van de 
werkhervatting
Net als bij ‘nieuwe’ werknemers is het een noodzaak om een aantal 
praktische zaken vooraf geregeld te hebben. 
Ook jouw terugkerende werknemer voelt zich die eerste dagen als een 
‘nieuwe’ collega 
Maar ook collega’s verdienen extra ondersteuning ter voorbereiding.
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De checklist biedt inspiratie!
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Werkgever 



Ander of 
geen werk

Maak ook dit bespreekbaar
Diezelfde actoren kunnen ondersteunen
https://www.dewerkplekarchitecten.be/ondernemers/aanbod
www.rentree.eu (case kanker) 
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https://www.dewerkplekarchitecten.be/ondernemers/aanbod
http://www.rentree.eu/


Het perspectief van 
de werknemer
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Werknemer 



Ziekte 

Een antwoord op volgende vragen:

• Hoe maak ik werk bespreekbaar met mijn arts? 

• Deel ik de reden van mijn afwezigheid door ziekte?

• Hoe bespreek ik mijn situatie op het werk met werkgever en collega’s?

• Wat zijn mijn rechten en verantwoordelijkheden? 
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Periode van afwezigheid/ziekte





professional uit zorg/welzijn/werk



Professional uit zorg/welzijn/werk
 



Ziekte 

Een antwoord op volgende vragen:

• Waarom het thema “werk” in een vroeg stadium aankaarten? 

• Hoe het thema ‘werk’ bespreekbaar maken met mijn patiënt/cliënt?
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Periode van afwezigheid/ziekte



Ziektemelding/ Diagnose communiceren met werkgever
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• Als zorgverlener heb je invloed op het werkhervattingsproces van 
patiënten.  -Wees voorzichtig met adviezen!  



I-KNOW-HOW
Feedback
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Afsluitend event Gent
15/12/2022 

Interesse om meer te 
weten over de tools? 
Spreek ons aan!
We zien u graag terug

els@dewerkplekarchitecten.be
ellen@dewerkplekarchitecten.be 

mailto:els@dewerkplekarchitecten.be
mailto:ellen@dewerkplekarchitecten.be

