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• Om te starten « Communicatie in de (sociale) media: een veranderend 

landschap? »

• Betekenis van een betaalde job.

• Wie is er betrokken? Wie stemt op wie af? 

• Wetgevend kader

• DM/ R & D 
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Om te starten « Communicatie in de 
(sociale) media: een veranderend 
landschap? »



Een veranderend landschap?
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Betekenis van een betaalde job



Betekenis van het uitvoeren van een betaalde 
job (1) 

• MSA - Artritis – jicht - systeemsclerose 

• Mentale stoornissen

• Kanker

• Mentale stoornissen/fysieke stoornissen

• HIV/AIDS

• Hersenletsel

• Ruggemergletsel

• Epilepsie

• Guillain barré

• Diabetes

• Multiple sclerose

Werken is van belang, ook voor mensen

die een bepaalde diagnose gekregen

hebben, beperkingen hebben, …

WILLEN!

MAAR

ZELDEN wordt de betekenis van werk

gebruikt i.f.v. motivering!
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Betekenis van het uitvoeren van een betaalde 
job (2) 

• Sociaal contact  (collega’s + klanten)

• Financiële meerwaarde (noot!): bijdrage (gezin maar ook

voor alleenstaanden!), controle

• Structuur

• Participatie in de maatschappij: « erbij » horen – « lid » 

zijn - gerespecteerd worden

• Normaliteit

• Zelfontwikkeling – identiteit – nieuwe uitdagingen –

intellectuele stimulatie

•  gezondheid en kwaliteit van leven (working is good for 

your health and well being)

• « Afleiding » 13



Wie is er betrokken? Wie stemt op wie af? 



De betrokken actoren en hun rol

Op niveau 

van de 

werkNEMER

Op niveau van de 

werkGEVER

Op niveau van 

de 

behandelende 

sector

Op niveau van de 

sociale zekerheid

Andere 

betrokken 

instanties

Werknemer Werkgever Huisarts Adviserend arts VDAB

Eventuele

partner

Collega’s Specialist Sociaal werker van de

verzekeringsinstelling

GTB

Eventuele

kinderen

Ploegleider/ ploegchef Verpleegkundige Andere medewerkers

van de adviserend arts

GOB’s …

Arbeidsarts Ergotherapeut RIZIV

Preventie-adviseur Kinesitherapeut

Controlegeneesheer Sociaal werker
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Wie communiceert met wie wanneer?

• Tijdig! 

• Binnen de grenzen van het beroepsgeheim en ev. 
andere kaders waarbinnen men mag handelen

• Coördinatie zal nodig zijn!



Wetgevend kader



Het kader: de KB’s De Block - Peeters

• Federale materie

• 2 KB’s: Minister Werk én Volksgezondheid en 

sociale zaken – maar duidelijke link/afstemming

• Doel: 

– Communicatie tussen betrokken actoren (artsen)

– Meerdere actoren kunnen opstarten

– Focus op resterende capaciteiten

– Pro-activiteit

• Met én zonder arbeidsovereenkomst
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KB De Block – adviserend arts centrale 
toegangspoort
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MET arbeidsovereenkomst
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ZONDER arbeidsovereenkomst
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KB Peeters – De arbeidsarts als 
toegangspoort

• Arbeidsarts: 

– Werknemer, behandelend arts, adviserend arts: dag 1

– Werkgever: 4de maand arbeidsongeschiktheid

• Beslissing, geen advies!

•  bezoek voorafgaand aan de werkhervatting: 

advies

• Categorieën 
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KB Peeters – De arbeidsarts als 
toegangspoort
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Toegelaten werkhervatting - werknemers

• « Werk aangepast aan de gezondheidstoestand

hervatten tijdens de arbeidsongeschiktheid »

• Voorwaarde: 50% medisch AO ( deeltijds werken)

• Kan reeds in de periode van het gewaarborgd

loon

• Kan reeds voor toestemming adviserend

geneesheer (melding vooraf)

• Aanpassingen in « taken en tijd » 

• Eigen werkgever of andere werkgever

• Voordelen voor beide partijen

• Opstap naar volledige tewerkstelling? 33



Toegelaten werkhervatting - werknemers

• Aanpassingen in « taken en tijd » 

• Eigen werkgever of andere werkgever

• Voordelen voor beide partijen

• Opstap naar volledige tewerkstelling?

• Max. goedkeuring voor periode van 2 jaar - maar 

kan verlengd worden!!!

• Voor 1.04.2018: berekening uitkering op basis van 

ontvangen loon

• Vanaf 1.04.2018: berekening uitkering op basis van 

werkvolume
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Hoe wordt uitkering berekend?
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Beroepsherscholing 

• Opfrissen van competenties OF aanleren van een

nieuw beroep/ nieuwe competenties

• Tijdens de arbeidsongeschiktheid (+behouden

uitkeringen)

• In bepaalde situaties: terugbetaling van kosten + 

vergoeding

• Valoriserend – beroepskwalificerend - compatibel

• Stage

• Nadien: 6M i.f.v. vinden werken

• Nadien evaluatie AO i.f.v. nieuwe competenties
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DM - Kenniscentrum

• Tools op 2 niveaus (naast de wetgeving)

– Kennis

• Onderzoek

• Netwerking

– Opleiding: implementatie DM-methodologie in België

•  Ontwikkeling



Bedankt voor het luisteren. Vragen?

saskia.decuman@riziv.fgov.be


