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1. Advies en informatie



Advies en informatie: ACV dienstencentra

• informatie over de procedures en/of
uitkeringen.

• ontslagen wegens medische overmacht, dan
staan de juridische diensten klaar om te helpen
bij het aantekenen van beroep.

• klachten of problemen rond de aanpak door je
werkgever: via het dienstencentrum wordt ook
de vakbondssecretaris van je onderneming
betrokken.

ACV-dienstverleners beantwoorden je vragen en klachten rond re-integratie:



2. Ondersteuning en persoonlijke 
begeleiding



Ondersteuning en persoonlijke begeleiding: 
Bijblijfconsulenten

Individueel

• Persoonlijke advisering –
luisterend oor

• Kennis verschillende spelers op 
de arbeidsmarkt (aanpak VDAB 
– aanpak mutualiteit –
ondersteunende maatregelen)

• Informeren re-integratietraject

Collectief

• Infosessies ‘Terug aan het werk 
na of tijdens ziekte’

• 25 november Vilvoorde
www.jeloopbaan.be

Voor leden én niet-leden

http://www.jeloopbaan.be/


3. Op de werkvloer



• Bij het opstellen van je re-integratieplan kan je je steeds 
laten bijstaan door een lid van het Comité PB of 
een vakbondsafgevaardigde naar keuze.

Op de werkvloer – persoonlijke service



• Leden van het Comité PB of vakbondsafvaardiging zijn ook 
bevoegd om overleg te plegen over een doeltreffend re-
integratiebeleid in de onderneming.

• In het Comité PB kunnen ze bijvoorbeeld bespreken welke 
mogelijkheden er zijn voor aangepast en ander werk, welke 
maatregelen er uitgewerkt kunnen worden om werkposten 
beter geschikt te maken voor mensen met een verminderde 
arbeidsongeschiktheid, enzovoort.

Op de werkvloer – persoonlijke 
dienstverlening



• Samen met militanten en vakbondssecretarissen werken 
ACV-Samenwerkers aan een beter en inclusief 
personeelsbeleid in bedrijven en organisaties.

• Bij vragen over: vooroordelen op het werk, werksfeer, 
tewerkstelling van oudere werknemers, werkbaarheid, 
arbeidsorganisatie, re-integratie na bijvoorbeeld een 
langdurige ziekte, onthaal, discriminatie, taalbeleid of 
(interculturele) communicatie

Op de werkvloer – ACV-Samenwerkers



4. Nuttige links



• www.hetacv.be
• Bijblijfwerking

• ACV Samenwerkers

• Achtergrondinformatie, brochures

• Actualiteit

• www.jeloopbaan.be
• Workshops

Nuttige links

http://www.hetacv.be/
http://www.jeloopbaan.be/


Symposium Ziekte voorkomen en re-integratie van langdurig zieken, een 
maatschappelijke uitdaging (ACV en Samana)

Donderdag 28 november 2019 – 9.00u tot 16.00u
De Stroming, Antwerpen

• De laatste jaren stijgt het aantal arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen. In 
2018 waren het er voor het eerst meer dan 415 000. Een triest record, en het aantal 
langdurig zieken blijft stijgen. Uiteraard zet dit druk op de betaalbaarheid van de sociale 
zekerheid. Voor wie invaliditeit ‘geniet’, valt het perspectief op zinvol werk bovendien 
vaak weg. Terug in het zadel na langdurige ziekte blijkt allesbehalve een evident verhaal.

• Het aantal mensen dat uitvalt omwille van psychosociale en stressgerelateerde oorzaken 
wordt ook steeds groter. Een maatschappelijk signaal! We moeten inzetten op- en 
nadenken over werkbaar werk, begeleiding, ondersteuning en aangepast werk.

• Samana vzw en ACV organiseren daarover een symposium waar sprekers dit thema 
benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

Binnenkort op de agenda



• Infosessie ‘Terug aan de slag na ziekte’
• ACV Vilvoorde – Toekomststraat 17 

• 14u-16u30

• Inschrijven eva.dhauwer@acv-csc.be

• Gesprek bijblijfconsulent:
• Eva.dhauwer@acv-csc.be (regio Halle-Vilvoorde)

• Thomas.van.delsen@acv-csc.be (regio Leuven)

Binnenkort op de agenda
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