
 Re-integratie

1.     Wie kan een re-integratietraject aanvragen?

Op vraag van werknemer 

Op initiatief van de werkgever (na 3 maanden 
ononderbroken arbeidsongeschiktheid + hervatting 
minder dan 14 dagen of bij een attest van definitieve 
arbeidsongeschiktheid van de huisarts) 

Niet meer mogelijk via adviserend arts of 
terug-naar-werk-coördinator 

PRINCIPE VAN VRIJWILLIGE DEELNAME! 
Re-integratietraject stopt na 3x uitnodiging met 

minstens 14 kalenderdagen tussen de uitnodigingen. 

UITZONDERING! 
Bij afwezigheid wegens arbeidsongeval of 

beroepsziekte enkel mogelijk na consolidatie.

2.     Re-integratiebeoordeling 

De WERKNEMER kan in beroep gaan tegen de 
beslissing van defininitieve ongeschiktheid 

binnen de 3 weken (21 kalenderdagen)

Beslissing: deze wordt verzonden naar de werknemer, de werkgever en de 
adviserend arts indien een re-integratie (nog) niet mogelijk 

Het re-integratietraject is er voor alle werknemers 
uit privé en openbare sector, afwezig wegens ziekte.

Tijdelijk ongeschikt en tussentijds 
aangepast werk is mogelijk 

+ voorwaarden en modaliteiten 
aangepast of ander werk 

Definitief ongeschikt, maar 
aangepast of ander werk is mogelijk 

+ voorwaarden en modaliteiten 
aangepast of ander werk 

Re-integratie is (nog) niet mogelijk 

Traject stopt, pas heropstart mogelijk 
na 3 maanden (afwijking mogelijk) 



3.     Overleg werkgever

4.     Het re-integratieplan of motivatieverslag

WERKNEMER + VAKBONDHIËRARCHISCHE LIJN ARBEIDSARTS

Werkgever is verplicht 
om de werknemers regelmatig 

aan deze mogelijkheid te herinneren

HET RE-INTEGRATIEPLAN HET MOTIVATIEVERSLAG 

Aanpassingen van de werkpost, ook 
aanpassingen aan machines en uitrusting of 
toegepaste passende hulpmiddelen vermelden. 

Omschrijf wat aangepast is of anders is met 
daarin duidelijk omschreven wat de aangepaste 
taken zijn of welke andere taakverdeling wordt 
toegepast.

Voorstel opleidingen en/of begeleiding incl. 
betrokken actoren vermelden. 

Als C- of D bedrijf (KMO) is de 
re-integratiebeoordeling inbegrepen in de 
basisprestaties igv een goedgekeurd 
re-integratieplan

Wanneer er geen tijdelijk of definitief aangepast 
werk of ander werk in de onderneming mogelijk 
is, dient een verslag met motivering te worden 
opgemaakt waaruit blijkt dat de mogelijkheden 
ernstig werden overwogen.  

WETTELIJKE TERMIJNEN BEZORGEN RE-INTEGRATIEPLAN OF MOTIVATIEVERSLAG:

Beslissing A. Bij een tijdelijke ongeschiktheid

Beslissing B. Bij een definitieve ongeschiktheid

Binnen 63 kalenderdagen: (9 weken) vanaf dag volgend 
op de dag na het advies van de arbeidsarts

Binnen de 6 maanden vanaf de dag volgend op de dag 
na het advies van de arbeidsarts 

Bij tijdelijk of definitief aangepast of 
ander werk in de onderneming: 

Tijdelijk of definitief aangepast of 
ander werk is NIET mogelijk: 

Toelating adviserend arts nodig (via arbeidsarts)  

Bij progressieve werkhervatting:  

Doorheen het traject zijn dit de de actoren waarmee de werkgever in overleg kan gaan: 

Als werkgever dien je rekening te houden met:

het collectief karakter
het recht op redelijke aanpassingen voor 
personen met een handicap



Arbeidsarts 
in gezondheidsdossier 
+ aan adviserend arts

WIE MOET HET PLAN KRIJGEN?  

WAT ALS DE WERKNEMER NIET AKKOORD GAAT? 

WANNEER STOPT HET RE-INTEGRATIETRAJECT? 

4 REDENEN :

Werknemer 
om over het voorgestelde plan na te 

denken en bij akkoord het plan te 
ondertekenen

Arbeidsarts 
voegt het plan toe aan het 

gezondheidsdossier en maakt 
het eventueel over aan de 

adviserend arts

ter beschikking 
van Toezicht op 

het Welzijn op het Werk 

14 kalenderdagen 

WERKNEMER
moet motiveren 

waarom die het plan weigert  

AKKOORD

AKKOORD

GEEN
REACTIE

GEEN
REACTIE

TRAJECT
STOPT

NIET
AKKOORD

Max 14
kalenderdagen

Max 14
kalenderdagen

Na 14
kalenderdagen

WERKGEVER
contacteert werknemer

Traject stopt, maar werkgever kan niet 
overgaan tot ontslag om medische redenen!

Dat is een aparte procedure. De werknemer 
blijft verder arbeidsongeschikt. De adviserend 
arts kan de werknemer alsnog oproepen.

Werkgever heeft info dat werknemer niet is 
ingegaan op uitnodigingen 

(3x met min. 14 kalenderdagen tussen uitnodigingen) 

Werkgever ontvangt formulier 
re-integratiebeoordeling met beslissing C  

Arbeidsarts ontvangt motivatieverslag na 
beslissing A of B 

Arbeidsarts ontvangt re-integratieplan 
(geweigerd of goedgekeurd door werknemer) 
na beslissing A of B



OP INDIVIDUEEL VLAK OP COLLECTIEF VLAK

Uitvoeren door werknemer en werkgever 
Opvolgen door werkgever 
Aanpassen indien nodig; kan op vraag van 
werknemer en werkgever  

5.     Uitvoering en opvolging van het plan

6.     Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
 wegens medische overmacht

Spontane raadplegingen, werkhervattingen 
Re-integratietrajecten, bezoeken voorafgaand 
Aanpassingen werkpost 
Ervaringen/problemen contacteren 
arbeidsongeschikte werknemers 

Arbeidsarts bezorgt jaarlijks een 
kwantitatief en kwalitatief verslag met info: 

Genomen stappen om aangepast en ander 
werk te zoeken of werkpost aan te passen 

Redenen waarom geen plan mogelijk is of 
plan werd geweigerd

Werkgever bespreekt regelmatig trajecten 
op het comité pbw, met geglobaliseerde en 
geanonimiseerde elementen uit plannen 
en gemotiveerde verslagen:

Bijzondere procedure in het kader van artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet

Hulp nodig bij verzuim en re-integratie in jouw organisatie? 
Contacteer jouw account manager,klantenbeheerder of 
titularis arbeidsarts.

Attentia staat jou met de nodige expertise bij!

Werknemer minstens 9 maanden 
ononderbroken arbeidsongeschikt1
Initiatief werkgever of werknemer2
Onderzoek of definitief onmogelijk om 
overeengekomen werk te verrichten3
Onderzoek vanaf 10 kalenderdagen4

Tot 3x uitnodiging verzenden in 
periode van 3 maanden met 14 dagen 
tussen uitnodigingen

6
Overleg behandelend en/of 
adviserend arts7
Kennisgeving binnen 3 maand via 
aangetekende zending + info 
mogelijkheid beroep 8
De werkgever moet 1800 euro 
storten in een fonds9

 Uitnodiging + melding recht 
bijstaan door vakbondsafvaardiging5


