TWEETALIGE STUDIEDAG - Brussel, 3 december 2012

Werkhervatting na een langdurige afwezigheid
Werknemers geconfronteerd met gezondheidsproblemen
ingevolge ziekte, ongeval of beroepsgerelateerde overbelasting lopen per definitie een groter risico om hun job
te verliezen. Als zij zich niet meer kunnen handhaven op
de arbeidsmarkt, heeft dat belangrijke gevolgen zowel op
persoonlijk als op maatschappelijk vlak. De arbeidsongeschiktheid heeft implicaties op verschillende niveaus: de
onderneming wordt geconfronteerd met kennisverlies, de
sociale zekerheid met een vermindering van de sociale bijdragen, de uitkering van vergoedingen enz.
Naarmate de afwezigheidsduur toeneemt, neemt de kans
op een definitieve uitsluiting uit de arbeidsmarkt toe.
Investeren in werkhervatting en in het aan de slag houden
van werknemers is een noodzaak.
Het aantal personen in invaliditeit is in stijgende lijn: in
2010 bevonden 260.000 mensen zich in invaliditeit, een
stijging met 20% over 5 jaar, hetgeen gepaard ging met
een stijging van 37,43% in de invaliditeitsuitgaven over
dezelfde periode tot 3,1 miljard euro in 2010.
In antwoord op deze vaststellingen hebben de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het RIZIV twee
onderzoeksprojecten gelanceerd met onder meer als doel
een inventaris te maken van de mogelijke maatregelen om
de terugkeer op de werkvloer na een langdurige afwezigheid te bevorderen.
De resultaten van beide onderzoeken worden op 3 december 2012 voorgesteld tijdens een studiedag gewijd aan
werkhervatting. Verschillende experten betrokken bij het
proces van de werkhervatting zullen getuigen over hun ervaringen op het terrein: blokkerende en favoriserende factoren, mogelijke oplossingen uit de regelgeving enz.
Deze studiedag wil de verschillende beschikbare tools onder de aandacht brengen van diegenen die betrokken zijn
bij de werkhervatting.

Wanneer en waar
Maandag 3 december 2012
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel – Zaal STORCK
Doelgroep
Werkgevers, werknemersafgevaardigden, leidinggevenden, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, HR-verantwoordelijken,
arbeids- en raadgevende geneesheren, huisartsen, verzekeringsinstellingen.
Bezoek onze websites!
www.respectophetwerk.be
www.beswic.be
www.werk.belgie.be
www.riziv.fgov.be
Organisatie
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering
Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid,
Arbeid en
Sociaal Overleg

Het Europees Sociaal Fonds
investeert in uw toekomst

Programma

9u00

Onthaal

9u15

Welkomstwoord
Christian DENEVE, Directeur-generaal, Algemene Directie
Humanisering van de Arbeid

9u30

Arbeidsongeschiktheid: bilan en vooruitzichten in de
sociale zekerheid (Fr)
François PERL, Directeur général du service des Indemnités
de l’INAMI

10u00 Return to work – Een project gericht op de vrijwillige
(re)integratie van werknemers die genieten van uitkeringen ten gevolge van een arbeidsongeschiktheid (Nl)
Katrien BRYNINCKX; Marc DE GREEF- Prevent
10u45 Pauze
11u15 Werkhervatting na een langdurige afwezigheid: hoe
wetenschappelijke vaststellingen overbrengen naar het
Belgisch gezondheidssysteem? Onderzoek door ULG en
KUL (Fr)
Philippe MAIRIAUX, Santé au Travail et Education pour la
Santé (STES) – ULG
12u00 Vraag en antwoord
12u30 Lunch
13u30 Praktijkcase 1 : Werkhervatting, ervaringen van een
raadgevende geneesheer (Nl)
Dirk DHOLLANDER, adviserend geneesheer CM Limburg.
14u00 Praktijkcase 2 : Werken na kanker:
welke ondersteuning is nodig voor (ex-)patiënten die
het werk hervatten? (Nl)
Ward ROMMEL, Vlaamse Liga tegen Kanker.
14u30 Praktijkcase 3: Een gecoördineerde aanpak voor een
vlotte herintreding op de werkvloer (Fr)
Jessica LAENEN, Conseillère en Prévention - Groupe Detry ;
Gaetan DUSOLLIER, Conseiller en Prévention - Ergonome CESI
Fabrice CLAVIE, Directeur des Ressources Humaines.
15u00 De ergonomische interventie in het revalidatieprogramma voor lombalgieën bij het Fonds voor Beroepsziekten (Fr)
Olivier POOT, Médecin collaborateur Fonds des maladies professionnelles
15u30 Vraag en antwoord
16u00 Slotwoord

Simultaanvertaling wordt voorzien.
Prijs: 12 euro (broodjeslunch en documentatiefarde inbegrepen)
Inschrijven
Inschrijven kan door uiterlijk op 19 november 2012 een e-mail
te sturen met uw naam, functie, organisatie, adres en telefoonnummer naar evenementen.hua@werk.belgie.be
Het rekeningnummer wordt meegedeeld in een e-mail ter bevestiging van uw deelname.

