
 

DEEL 1:  Re-integratie langdurige zieken: 

Algemeen 

Wist je dat heel wat personen die ziek zijn, nog in staat zijn om een aantal 

uren of dagen per week te gaan werken? Wist je dat er een systeem 

bestaat waarbij deze personen hun ziekte-uitkering kunnen behouden ook 

al hervatten ze terug deels hun job? Dit systeem heet “re-integratie 

langdurige zieken” en is nog te weinig bekend bij werkgevers. 

 

1. WAT IS RE-INTEGRATIE VOOR LANGDURIGE ZIEKEN? 

“Vorig jaar kreeg ik kanker. De adviserend geneesheer van het 

ziekenfonds verklaarde me arbeidsongeschikt en ik kon aanspraak maken 

op een ziekte-uitkering. Nu heb ik mijn ziekte onder controle en snak ik 

ernaar om terug aan het werk te gaan. Een voltijdse job zal niet meer 

lukken, maar een aantal dagen per week kan ik best aan. Wat als het 

werken uiteindelijk toch te zwaar blijkt? En wat gebeurt er met mijn 

uitkering? (Victor, genezen van prostaatkanker) 

 

1.1    Wie komt in aanmerking? 

Personen die een ziekte-uitkering krijgen, komen in aanmerking voor het 

systeem van re-integratie. Dit kunnen zijn: 

–    Personen met een langdurige ziekte 

–    Personen met een chronische ziekte 

–    Personen die een handicap verworven hebben 

 

1.2 Ziek en toch werken? 

‘Ziek zijn’ wil niet automatisch zeggen dat alle mogelijkheden om te 

werken verdwenen zijn. 

Dit lijkt misschien vreemd: 

1.2.1 iemand die (chronisch) ziek is en toch (terug) wil gaan werken? 

Hiervoor zijn verschillende redenen: 

–    nuttig voelen; 

–    buiten komen; 

–    nieuwe mensen ontmoeten; 

–    structuur brengen in het leven; 

–    verworven competenties opnieuw inzetten; 

–    een hoger inkomen hebben; 

–    sommige personen staan nog onder contract bij een werkgever. Re-



 

integratie is een eerste stap naar een volledige werkhervatting; 

–  … 

1.2.2 iemand die (chronisch) ziek is en toch kan gaan werken? 

Sommige ziekten zijn ongeneeslijk, maar naar verloop van tijd door 

behandeling wel onder controle, waardoor de stap naar deeltijdse 

tewerkstelling terug overwogen kan worden. 

Bijvoorbeeld: personen met een psychisch probleem (zie dossier 

Psychische problemen en Arbeid), epilepsie, astma … 

Van sommige ziekten kan men genezen. Soms kan het lichaam van een 

persoon zo verzwakt zijn, dat men verkiest om eerst deeltijds te werken 

en dat dan stilaan op te bouwen, naarmate de persoon terug op krachten 

is. Bijvoorbeeld: personen die kanker hebben gehad 

Hiervoor moet de persoon wel een toelating hebben van de adviserend 

geneesheer. 

 

1.3 Re-integratie 

Terug gaan werken is voor veel personen met een ziekte-uitkering  een 

goede revalidatie: zelfontplooiing door een eigen inkomen te verdienen, 

verantwoordelijkheid opnemen, afwisseling, in contact komen met 

anderen … Uit onderzoek blijkt ook dat hoe langer de 

arbeidsongeschiktheid duurt, hoe minder vlug men de stap naar de 

arbeidsmarkt zal zetten. Vlug handelen is dus de boodschap. 

In 2017 hervormde de overheid het systeem van re-integratie waardoor 

personen met een ziekte-uitkering de mogelijkheid krijgen om terug op de 

arbeidsmarkt terecht te komen.  

Deze “toegelaten arbeid” of “progressieve tewerkstelling” heet sinds de 

hervorming “re-integratie voor langdurige zieken”.  

 

2. WAAROM IS DIT EEN GOED SYSTEEM? 

Het is mogelijk om een ziekte-uitkering en loon uit arbeid te combineren.  

2.1 Goed voor langdurig zieken 

•    De mogelijkheid bestaat om deeltijds te gaan werken en dit 

progressief op te bouwen. Zo kan je terug aan de slag zonder je ziekte-

uitkering en ziektestatuut te verliezen. 

•    De som van loon en uitkering zal altijd hoger zijn dan het bedrag van 

de uitkering als je totaal niet werkt. 



 

2.2 Goed voor de werkgever 

Als de werknemer ziek wordt, is het niet de werkgever die opdraait voor 

het gewaarborgd loon. Zolang de persoon ziek is, zal het ziekenfonds de 

ziekte-uitkering volledig betalen. Zo heeft de werkgever geen extra 

kosten. 

Bij re-integratie kan de werkgever terug beroep doen op een competente 

medewerker die het reilen en zeilen van de organisatie kent. 

2.3 Re-integratie: de moeite waard 

 

•    Je behoudt het recht op een uitkering van het ziekenfonds naast het 

inkomen van je werkgever. Moest je hervallen, dan kan je terug 

onmiddellijk beroep doen op je uitkering. 

•    Je blijft erkend als arbeidsongeschikt. Bij herval is de werkgever dus 

niet verplicht je een gewaarborgd loon uit te betalen. 

•    Het is individueel aanpasbaar. 

•    Contact met de werkgever, het bedrijf en de collega’s blijft. 

•    Je hebt de kans om in een vroeg stadium terug aan de slag gaan, 

zodat je band met werk behouden blijft om zo volledige uitval te 

voorkomen. 

•    Je overgang naar een voltijdse tewerkstelling kan geleidelijk verlopen. 

•    Jij met je specifieke ervaring en competenties blijft actief in het 

bedrijf. 

•    VOP en re-integratie zijn combineerbaar.  

 

BELANGRIJK OM TE WETEN: 

Het is momenteel moeilijk om volledig correcte en duidelijke info te vinden 

over dit onderwerp. Het Steunpunt Handicap en Arbeid heeft zich voor het 

samenstellen van deze tekst gebaseerd op verschillende bronnen en liet 

de tekst nalezen door specialisten. Niettemin is het in de huidige situatie 

onmogelijk om met 100% zekerheid te garanderen dat alle info nog 

steeds up-to-date is. Rond bepaalde zaken heerst algemeen nog discussie 

en wijzigingen zijn dus mogelijk. Een nieuw KB is in de maak en gaat al 

dan niet in werking op 1 juli 2017. 


