
Redelijke aanpassingen 
op het werk



Inleiding
Mogelijke problemen bij werk(hervatting)



GESPREKSAVOND

‘Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid’  ‘Handicap & Arbeid’
• Kom op tegen Kanker, GRIP, Vlaams Patiëntenplatform, Doof Vlaanderen, VFG, Rondpunt, HAZO, 

Blindenzorg Licht en Liefde, Federatie van Vlaamse Verenigingen tot Optimale Participatie en integratie 
van Dove en Slechthorende kinderen en volwassenen in de Samenleving, STAN, Katholieke Vereniging 
voor Gehandicapten, MS-liga, SIMILES, Liberale Vereniging van Personen met een handicap en Ouders 
voor Inclusie 

Beleidsparticipatie  deelname mensen met arbeidshandicap aan arbeidsmarkt 
verhogen

Redelijke aanpassingen op het werk



DREMPELS

Algemeen
• Beperkte mobiliteit

• Visuele of auditieve handicap 

• Verstandelijke beperking 

• Ontwikkelingsstoornis (dyslexie, autisme, …)

• Chronische ziekte

Werkhervatting na kanker
• Vermoeidheid

• Pijn 

• Concentratie- en geheugenproblemen

• Gevolgen operaties, vb. lymfoedeem



DREMPELS

Redelijke aanpassingen
• Maatregelen die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de persoon met een 

handicap kunnen wegnemen

Werknemer evenwaardige wijze deelnemen aan beroepsleven

Werkgever kan 
• beroep (blijven) doen op expertise werknemer met arbeidshandicap

• aanwerven uit grotere poel werknemers

• positief profileren door aandacht voor diversiteit 

Win – win werknemers en werkgevers

Redelijke aanpassingen als hefboom



GESPREKSAVOND

19.10u Het belang van redelijke aanpassingen op het werk: Dominique De Meyst en Nele Roekens 
(Unia) 

19.30u Best practice: Doof Talent: Interview met Andy Van Hoorebeke (VVSG) door Goedele De Clerck 
(Doof Vlaanderen)

19.50u Hoe als werkgever omgaan met een chronische ziekte op de werkvloer: Christel Witgeers (Emino) 
en prof. Lode Godderis (KU Leuven)

20.20u Panelgesprek: Liesbeth Jagers (VDAB), Dominique De Meyst (Unia), Seline Somers 
(ervaringsdeskundige), Steven Genbrugge (ABVV) en Louis Warlop (VBO)

21.00u - 22.00u Receptie

Programma



recht op redelijke aanpassingen
gespreksavond KOTK

Dominique De Meyst en Nele Roekens – 7 november 2019
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cijfers 2018 – handicap

= langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking die 
met name het gevolg is van lichamelijke, geestelijke of psychische 
aandoeningen die in wisselwerking met diverse drempels de betrokkene 
kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met 
andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen

1. CIJFERS
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cijfers 2018 – gezondheidstoestand

= huidige toestand van iemands gediagnosticeerde fysieke of 
psychische aandoening, ofwel de toekomstige of redelijkerwijs te 
verwachten gezondheidstoestand
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Een medewerkster bij de post wordt preventief geopereerd voor 
borstkanker. Halfjaarlijks moet ze op controle gaan.

Is er sprake van een handicap? 
Kan de medewerkster redelijke aanpassingen vragen? 
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2. REDELIJKE AANPASSINGEN

HANDICAP

REDELIJKE 
AANPASSINGEN

drempels neutraliseren

“redelijkheid”

geen voordeel

geen gunst
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relevante wetgeving

• Belgische antidiscriminatiewet van 10 mei 2007

• Europese richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep 
2000/78/EG

• VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap

• Protocol (KB) betreffende het concept van redelijke aanpassingen 

(19 juli 2007)
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Een vrouw werkt als enige administratieve ondersteuning bij een eventbureau. 
Ze moet flexibel kunnen worden ingezet afhankelijk van de vraag. 

Ze vraagt een medische halftijds. Kan dit geweigerd worden?
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Discriminatie?

De dochter van een verpleger is gediagnosticeerd met een hersentumor. Hij verzoekt een
overplaatsing naar een andere dienst waar hij flexibeler kan worden ingezet. 

Zijn leidinggevende weigert dit: « zo’n voorkeursbehandeling kan niet aan iedereen gegeven
worden ».

Mag de leidinggevende dit weigeren?
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Verloop? eDiv
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Tewerkstellingsmaatregelen door de 
overheid

1. Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

2. Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding of 
arbeidspostaanpassingen

3. Bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden

4.  Tegemoetkoming in je verplaatsingskosten
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• Unia

• Verenigingen die opkomen voor de rechten 
van mensen met een handicap 

• Vakbonden

• Diensten voor preventie en bescherming op 
het werk

• Arbeidsinspectie

Wat kan je doen bij onenigheid over redelijke 
aanpassingen?
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Wat doet Unia bij een melding?

Intakegesprek Aanwijzingen? 
Onderzoek!

Beide partijen
horen

Eventueel: 
optreden in 
rechte

Onderhandelde
oplossing



28 april 2016  •   p 21

Unia, als interfederale instelling heeft 3 taken:

Toezien op het VN-verdrag over de 
rechten van personen met een handicap
Meldingen en dossiers van discriminatie, 
racisme en haatmisdrijven opvolgen

Informatie geven, vorming & training
“Voorkomen is beter dan genezen”

Advies en aanbevelingen voor meer gelijke kansen
uitwerken, op vraag of op eigen initiatief
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Meer weten
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3. REDELIJKE AANPASSINGEN BIJ KANKER

- Gevolgen van de kanker of de behandeling: verminderde mobiliteit, chronische pijn, 
vermoeidheid…

- Verlof moeten inzetten voor periodieke medische controles

- Werksituatie is veranderd/geherstructureerd

- Deeltijdse terugkeer ligt moeilijk bij management

- …
- …
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4. RE-INTEGRATIE NA KANKER
• Codex Welzijn op het Werk

• hervatting van het werk na arbeidsongeschiktheid

• initiatief: werknemer, werkgever of arts van de mutualiteit

• gemengde resultaten

• verplichting tot het bekijken van redelijke aanpassingen
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Bedankt!

• dominique.demeyst@unia.be

• nele.roekens@unia.be

mailto:dominique.demeyst@unia.be
mailto:nele.roekens@unia.be




Een dienstverlening die de talenten van doven en slechthorenden 
op de arbeidsmarkt versterkt

Doof Talent
—



Doof Talent

Doof talent bedient bedrijven, HR-diensten, arbeidsbemiddelingsdiensten, dove en 
slechthorende werknemers en sollicitanten overal in Vlaanderen.

Wij zijn gegroeid vanuit Doof Vlaanderen en werken samen met het ESF en VDAB: 
een garantie dat je terecht komt bij een deskundig team.



28 april 2016  •   p 30



Interactieve Workshops
—



Solliciteren



Doofbewust



Inclusief Communiceren



Redelijke Aanpassingen



Expertisecentrum
—



Expertisecentrum

• Sensibiliseert via getuigenissen 
van werknemers en werkgevers

• Verzamelt goede 
praktijkvoorbeelden

• Biedt consultancy rond dove 
werknemers en sollicitanten, 
redelijke aanpassingen, visuele 
communicatie en een 
talentgerichte benadering van 
tewerkstelling



DOVE 
WERKNEMERS

EN
WERKGEVERS

GETUIGEN
OVER HUN

ERVARINGEN



Vragen?



info@dooftalent.be
www.dooftalent.be

Bedankt!
—





Werk(hervatting) en een zorgzaam 
personeelsbeleid



Kanker en werk 

→ 1 op 4 Vlamingen wordt tijdens hun loopbaan geconfronteerd 
met kanker.
1 op 2 Vlamingen wordt tijdens hun loopbaan mantelzorger voor 
iemand met kanker.

→ steeds efficiëntere behandeling – terugkeer naar werk wordt 
steeds realistischer.

→ de loopbaan wordt langer.

→ re-integratie of aan de slag blijven tijdens het ziekteproces 
wordt een nieuwe realiteit voor werknemer en werkgever.

→ meer werknemers komen voor de uitdaging te staan om 
mantelzorg en werk te combineren.



Experten ondersteunen werkzoekenden, 
werknemers en werkgevers 

• Uitgebreide kennis en expertise ‘kanker en werk’

• Voor werknemers, jongeren en werkgevers

• Op maat van de noden en vragen

• Over gans Vlaanderen – dicht bij huis

• Ontwikkeld en geïmplementeerd met de (financiële) 
steun van Kom op tegen Kanker



‘Kom op voor werk bij Kanker’
Ondersteuning voor werkgevers

Consultancy

We ondersteunen de werkgever in het opzetten van een HR-beleid 
die voorbereid is op de confrontatie met kanker.
Ook hier aandacht voor het omgaan met ‘mantelzorgers’ op de 
werkvloer.
▪ duurtijd: max. 6 maanden
▪ intensiteit: 10 a 12 uur
▪ output: adviesverslag



Aanpak:

▪ ter plaatse
▪ voorbereidend werk
▪ praktische tools worden aangereikt
▪ ondersteuning bij het opmaak timing
▪ aandacht voor het belang van communicatie 
▪ adviesverslag 



‘Kom op voor werk bij kanker’

• Training

Een trainingspakket op maat van de noden en de 
vragen van het bedrijf. 

2 modules van telkens 3u:
- kanker en werk
- re-integratie (wetgeving, redelijke aanpassingen, ed.)



Aanpak:

▪ Ter plaatse
▪ praktische tools worden aangereikt
▪ link tussen de theorie en de werkvloer
▪ aandacht voor het belang van communicatie 
▪ naslagwerk – opleidingspakket met tools



Rentree – werken na kanker
Ondersteuning voor werknemers

• Kosteloze ondersteuning voor werknemers

• Voor werknemers die op het moment van de diagnose een 
arbeidsovereenkomst hebben

• Dicht bij zorg – één team

• Over gans Vlaanderen – dicht bij huis

• Op initiatief en tempo van de deelnemer

• Met oog en indien wenselijk betrokkenheid vd werkgever

• Wetenschappelijk onderzoek naar effect van de 
dienstverlening



• Contactgegevens:
Sarah De Wolf (coördinator Rentree)
0493 13 53 31

info@rentree.eu

www.rentree.eu

mailto:info@rentree.eu
http://www.rentree.eu/


Entree
integratie of studie na kanker

• Kosteloze ondersteuning in de zoektocht naar een 
eerste werkervaring of een passende studie

• Jongeren (ts 18 en 36) die op het moment van de 
diagnose geen arbeidsovereenkomst hadden

• Outreachend en aansluitend op de leefwereld van 
de jongeren

• Sprintonderzoek (1ste fase)



• Contactgegevens

Lieven Gulinck (coördinator Entree)
0496 25 32 74

entree@emino.be
https://www.emino.be/projecten/entree/

mailto:entree@emino.be
https://www.emino.be/projecten/entree/


Re-Enter

• Ontwikkeling van een ondersteuningsaanbod voor 
zelfstandigen die geconfronteerd worden met 
kanker

• In ontwerpfase

• Betrokkenheid van Kom op tegen Kanker

• To be continued…



Vragen rond werken na kanker en 
re-integratie?

• Christel Witgeers
0479/240348
christel.witgeers@emino.be

mailto:christel.witgeers@emino.be


Corine Tiedtke1, Angelique de Rijk2, Anja Van den Broeck1, 

Lode Godderis1 ,3

1KU Leuven, 2Maastricht University, 3 IDEWE

KanS Kanker Support at 

Work
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• Turnover intention

• Autonomy & learning and 
development opportunities 

• Social support management & 
colleagues

• Workload & Emotional burden

• Job satisfaction & expectations

• Fear of colleagues

• Perfectionism

• Stressful life events • Health perception & 
psychological distress

• Pain & work-health-
interference perception

• Recovery & return to work
expectations

• Return to work needs

Functioning
Stressful 

life events

Work-
related 
factors 

Person-
related 
factors

Goorts K., et al. 2018
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Medische factoren
Behandeling

Fysiek / Mentaal 

Conditie

Persoonlijke factoren
Houding naar 

Werk / Ziekte

Eerdere gebeurtenissen

Omgevingsfactoren
Steun & Interactie:

Privé, Werk, Medische 

Omgeving

Proces 

van 

Evenwicht 

zoeken
Gerelateerd aan 

Rol en Identiteit

(werknemer,

partner,

vrouw,

moeder)

Ervaring van 

Arbeids-

Ongeschiktheid
Breuk / Episode /

Betekenisvolle

periode

Ervaring van

Voorbereiding 

op /Terugkeer

naar Werk
Interactie tussen

Kwetsbaarheid 

en Sociale Steun

Tiedtke C., et al. 2011
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Organisatiegebonden 

factoren

Cultuur / Beleid

Werkgevergebonden 

factoren

Visie / Rol / Ervaring

Werknemergebonden 

factoren

Attitude / Wg-Wn Relatie

Geraaktheid
Begrip / Inleving

Onzekerheid
Verloop ziekte

Begeleiding

RTW opties

Dilemma’s
Wn / Organisatie

Wn / Collega’s

Re-integratie

Ongrijpbaar

proces 

Geen richtlijnen

Ad hoc beleid 
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3. INVOLVEMENT

Private situation

Work situation

1. CONCERN

Financial risks               

Views on cancer                    

Lack of adjustments

Characteristics of being 

SMALL BUSINESS 

Lack of policy

Working as a family

Weighing up substitute

4. COMMUNICATION

Unstructured

Informal

Good intentions

CONSEQUENCES | Need for information on:

Rights & Duties | Step by step plan | RTW arrangements | Communication

2. COOPERATION

Social

Secretariat

60 Tiedtke C., et al. 2019
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GESPREKSAVOND

Panelgesprek

• Liesbeth Jagers (VDAB)

• Dominique De Meyst (Unia)

• Seline Somers (ervaringsdeskundige)

• Steven Genbrugge (ABVV) 

• Louis Warlop (VBO)

Redelijke aanpassingen op het werk



GESPREKSAVOND

Bedankt!

Meer info?

• www.allesoverkanker.be/werkhervatting-en-kanker

• www.komoptegenkanker.be

• http://www.handicapenarbeid.be/

Redelijke aanpassingen op het werk

http://www.allesoverkanker.be/werkhervatting-en-kanker
http://www.komoptegenkanker.be/
http://www.handicapenarbeid.be/

