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Getuige de vele professionals en dienstverleners op het vlak van  
re-integratie blijkt het ondersteunen van een zieke werknemer  
bij het terugkeren in het arbeidsproces geen vanzelfsprekendheid.  
Dat is opmerkelijk, omdat er niemand is die lang ziek wil blijven  
of de zekerheid van baan en inkomen op het spel wil zetten. De  
dagelijkse praktijk van de re-integratieprofessional laat zien  
dat er soms veel inspanningen gedaan moeten worden om het 
terugkeerproces op te starten en in beweging te houden. Dat er  
meer aan de hand is bij ingewikkelde re-integratietrajecten dan  
ziek zijn, is al lang bekend. En dat alleen behandelen en beter  
worden de oplossing bieden, is achterhaald.

aandacht voorafgaand aan de start 

van de re-integratie. Dat begint 

met uitleg over de complexe 

omgeving van rechten en plichten 

die arbeidsongeschiktheid door 

ziekte en/of gebrek met zich 

meebrengt en waar de meeste 

werknemers onvoldoende mee 

bekend zijn. Het doel is om in 

overleg met de werknemer een 

plan op te stellen, zodat deze het 

plan draagt en er zelf achter staat. 

De werknemer die zelf het 

re-integratieplan heeft bedacht,  

is gemotiveerder om ermee van 

start te gaan. Vergeet daarom 

nooit de werknemer te vragen 

wat er nodig is om op korte 

termijn te hervatten in arbeid. 

Daar komen soms verrassende 

antwoorden op. Een andere 

manier om draagvlak te creëren  

is de werknemer eerst een aantal 

taken te laten uitproberen op 

basis van arbeidstherapie (cf.  

de Stecr Werkwijzer Arbeids-

therapie).  

Belemmerende sentimenten 
oplossen
Niet zelden wordt de start van 

de re-integratie gedwarsboomd 

door gevoelens, emoties of 

aannames die, wanneer er geen 

aandacht aan geschonken 

wordt, een lange periode de 

re-integratie kunnen vertragen. 

Een veel voorkomend sentiment 

Wees creatief bij het 
zoeken naar passend werk

Deze kennis rechtvaardigt de 

inzet van professionals zonder 

medische achtergrond bij de 

verzuimbegeleiding, bijvoorbeeld 

de casemanager en de arbeids-

deskundige. De inzet van de 

niet-medische competenties zijn 

noodzakelijk gebleken om een 

effectieve en duurzame re-

integratie te waarborgen. Want 

niemand zit te wachten op een 

complex en langdurend terug-

keertraject met frequente 

stagnaties, terugval, dure 

interventies en uiteindelijk de 

financiële risico’s van werkgever 

en werknemer, wanneer het 

binnen 104 weken niet is gelukt.

Naast de belangrijke waarde van 

de arbeidsdeskundige op het vlak 

van passende arbeid en de daar-

mee samenhangende kosten-

scenario’s, zijn er een aantal 

aandachtspunten voor de 

casemanager die helpen om de 

werknemer te activeren bij de 

re-integratie. De drie belang-

rijkste zijn draagvlak creëren, 

belemmerende sentimenten 

oplossen en motiveren. Aandacht 

schenken aan deze elementen zal 

de (start van de) re-integratie 

vergemakkelijken en zal de inzet 

van de re-integratie-instrumenten 

die hieronder kort wordt 

besproken, effectiever maken.

Draagvlak creëren 
Het creëren van draagvlak en het 

vergroten van acceptatie bij de 

werknemer verdient gerichte 
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aan de kant van de werknemer en 

misschien wel de belangrijkste 

reden van weerstand, is de angst 

dat terugkeren in werk schadelijk 

is voor de gezondheid of het 

herstel vertraagt. Ook het gevoel 

dat de werkgever niet tevreden 

zal zijn over de verminderde 

prestaties bij aanvang van de 

re-integratie, kan de werknemer 

dwarszitten. Het is belangrijk 

deze sentimenten tijdig te 

onderkennen en aan te pakken. 

Heldere communicatie en samen-

werking met de bedrijfsarts en 

werkgever dragen daaraan bij. 

Vooral het benoemen van de 

gedeelde belangen van werk-

nemer en werkgever bij een 

effectief terugkeerproces zal 

ongewenste sentimenten 

neutraliseren.

Werknemer heeft  
persoonlijk belang 
Naast vergroten van acceptatie 

en wegnemen van blokkerend 

sentiment is het van belang stil te 

staan bij het persoonlijk belang 

van de werknemer. Wanneer 

de langetermijngevolgen van 

arbeidsongeschiktheid en niet 

meer kunnen werken in kaart 

worden gebracht, bij wijze van 

‘worst case’-scenario, wordt ook 

vaak helder welke alternatieve 

scenario’s uitgewerkt kunnen 

worden. Dat wil niet zeggen dat 

de werknemer bij iedere nieuwe 

verzuimmelding bang wordt 

gemaakt dat baan en inkomen  

op het spel staan, maar het zal bij 

het maken van belangrijke keuzes 

het bewustzijn vergroten over de 

gevolgen van een gevolgde koers.

de werknemer vanuit huis taken laat 

verrichten. De waarde van dit laatste 

wordt vaak onderschat. Toch zal het 

betrekken van zieke werknemers bij 

de activiteiten van het bedrijf, de 

leidinggevende en de collega’s de 

terugkeerdrempel verlagen, ook al 

komen de werknemers niet op het 

bedrijf zelf. Zo kennen we werk-

nemers die vanuit huis bij wijze van 

telefonische helpdesk de collega’s 

op de werkvloer ondersteunen, 

vragen beantwoorden, meedenken 

en de ervaring delen. Of werk-

nemers die vanuit huis een deel van 

het productieproces uitvoeren, 

waarbij de werkgever de materialen 

brengt en weer ophaalt (denk aan 

inpakwerk, sorteren, textiel 

vouwen).

Goed zoeken naar passend werk, 

creatief zijn en willen voorkomen  

dat de werknemer voor lange tijd 

inactief en afwezig is, borgen een 

activerend re-integratietraject. 

Bovendien voorkomt het de loon-

sanctie en de discussie met UWV  

aan het einde van het poortwachter-

traject vanwege onvoldoende 

re-integratie-inspanningen. n

Niets doen is geen optie
Aandacht voor de hierboven 

genoemde facetten brengt 

beweging in een proces dat niet 

gebaat is bij stilstand of stagnatie. 

Niets doen is geen optie bij een 

proces dat als doel heeft om 

volledig en duurzaam terug te 

keren in het eigen werk. Re-

integreren moet een dynamisch 

proces zijn. Met een duidelijk 

beginpunt en het liefst met een 

concreet eindpunt. Zeker bij 

aanvang van de re-integratie is 

het niet zo van belang hoe die 

eerste stappen worden gezet. Als 

er maar een start wordt gemaakt. 

Verlaag de terugkeerdrempel
Verschillende instrumenten 

hebben de afgelopen jaren hun 

toegevoegde waarde bewezen. 

Zo kan het bezoeken van de 

werkplek (‘koffie drinken’) 

zonder verrichten van taken al 

sterk bijdragen aan het verlagen 

van de terugkeerdrempel. Minder 

uren werken in combinatie met 

tijdelijk andere taken uitvoeren, 

wordt in de praktijk het meest 

ingezet. Ook zijn er bedrijven die 
Ill

us
tr

at
ie

: D
aa

n 
va

n 
de

n 
N

ie
uw

en
ho

f


