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1. Vooraf

De Vlaamse regering mikt op een werkzaamheids-
graad van 80%. Daarvoor wil ze de komende jaren 
minstens 120.000 extra personen aan een baan hel-
pen. Elk talent moet dus benut worden, ook onont-
gonnen talent dat om diverse redenen niet aan het 
werk is. Eén groep die daarbij in het vizier loopt, is die 
van de (langdurig) zieken. 

België telt nu meer mensen die arbeidsongeschikt 
zijn dan werklozen en hun aantal blijft jaar na jaar 
toenemen. Tegen eind 2021 haalt ons land volgens 
het RIZIV de kaap van 500.000 langdurig zieken en de 
Covid-19-crisis kan deze cijfers nog een extra duwtje 
omhoog geven. Deze evolutie verklaart de toegeno-
men beleidsaandacht voor deze groep, en de initiatie-
ven om de stap naar werk te stimuleren.

In februari 2021 kwam de Vlaamse regering met het 
Vlaamse actieplan voor de re-integratie van langdurig 
zieken. Een van de vijftien actiepunten in dat plan 
is onderzoeken of langdurig zieken, met of zonder 
arbeidscontract, opnieuw aan de slag kunnen gaan 
via uitzendwerk.

Voor langdurig zieken die weer aan het werk willen, 
is uitzendwerk een flexibele formule: het geeft hun 
de mogelijkheid om te werken wanneer ze zich goed 
voelen, ze kunnen ervaring opbouwen en via de op-
eenvolgende kortlopende contracten hun beroeps-
mogelijkheden en interesses verkennen.

Werkgevers hebben met uitzendwerk een makke-
lijke manier om de doelgroep te leren kennen en  

vooroordelen doorgeprikt te zien. Naarmate de ar-
beidsmarkt krapper wordt, proberen ze steeds meer 
atypische profielen aan t e t rekken. Via uitzendwerk 
kunnen ze een grote en diverse groep gemotiveerde 
potentiële medewerkers bereiken zonder al te veel 
financiële risico’s te lopen.

Ook voor uitzendkantoren biedt de groep personen 
die terugkeren na (langdurige) ziekte kansen: ze kun-
nen hun pool van potentiële uitzendkrachten vergro-
ten en zo beter inspelen op de wensen en vragen van 
bedrijven. Uitzendkantoren bereiken bovendien veel 
werkgevers en ze hebben veel arbeidsmarktexpertise, 
zij zijn goedgeplaatst om werkgevers en mensen die 
willen re-integreren na een ziekte te matchen.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB) vroeg daarom aan IDEA 
Consult om in kaart te bren-gen welke de 
mogelijke kansen en knelpunten zijn om mensen 
met gezondheidsproblemen via uitzend-werk te re-
integreren op de arbeidsmarkt, en welke de kosten 
en de baten – de return on investment – zijn van 
deze aanpak.

Dit onderzoek past in het raamakkoord tussen 
het RIZIV, de ziekenfondsen, het Gespecialiseerd 
Team Be-middeling (GTB) en de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbe-middeling (VDAB). VDAB engageert zich in 
dit akkoord om personen die instappen in een 
begeleidingstraject maximaal te helpen om snel en 
duurzaam uit te stro-men naar werk. In 2023 zou 
het om minstens 10.000 trajecten per jaar moeten 
gaan.
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2. Over de studie

IDEA Consult voerde het onderzoeksproject ‘Re-inte-
gratie en uitzendwerk’ uit samen met partners Astrea, 
de beleidsonderzoekers en een aantal uitzendbureaus 
(Unique, ManpowerGroup, House of HR en Risemart/
Randstad), in opdracht van VDAB. Het project liep 
van april 2019 tot en met maart 2021. De doelgroep 
voor dit onderzoeksproject zijn personen die wonen 
in Vlaanderen met werkervaring die (tijdelijk) hun re-
ferentieberoep niet meer uitoefenen omwille van ge-
zondheidsproblemen. Het RIZIV heeft hen erkend als 
arbeidsongeschikt maar ze hebben de toelating van 
een adviserend arts of een bedrijfsarts om opnieuw 
(gedeeltelijk) aan de slag te gaan.

Het project gebruikte een mengeling van kwalitatieve 
en kwantitatieve onderzoeksmethodes. 

Met het deskonderzoek analyseerde IDEA Consult be-
schikbare documenten en verkende de internationale 
en nationale literatuur over het gebruik van uitzend-
werk voor langdurig zieken. IDEA Consult analyseerde 
ook de administratieve gegevens om de ‘return on 

investment’ voor de overheid te berekenen, en de 
‘facts & figures’ van de VDAB-trajecten in kaart te 
brengen.

Via diepte-interviews sprak IDEA Consult met spelers 
die betrokken zijn bij het re-integratieproces, zoals 
arbeidsbemiddelaars, uitzendconsulenten, arbeidsart-
sen, adviserend artsen en leden uit de doelgroep.

Tot slot deed IDEA Consult een online-enquête om 
inzicht te krijgen in het loopbaanpad van personen 
die arbeidsongeschikt worden en van langdurig zie-
ken die re-integreerden via uitzendwerk, om zo drem-
pels en kansen om na ziekte aan de slag te gaan (via 
uitzendwerk) in kaart te brengen.

In totaal vulden 264 mensen de enquête in. Zij waren 
op het moment van de bevraging arbeidsongeschikt 
of waren dat in de voorbije vijf jaar geweest. Vrouwen 
en hooggeschoolden waren oververtegenwoordigd in 
de steekproef. De enquête liep tussen 2 oktober en 3 
november 2020.

3



3. Re-integratie van langdurig
zieken in kaart gebracht

Wat maakt dat de ene persoon na een lang-

durige ziekte zonder al te grote hobbels 

weer aanpikt op het werk en anderen veel 

minder rechtlijnige re-integratietrajecten 

lopen, waarbij periodes van arbeidsonge-

schiktheid elkaar afwisselen met werk en 

werkloosheid? Naast de gezondheidstoe-

stand spelen zowel individuele factoren als 

contextuele factoren daarbij volgens natio-

nale en internationale literatuur een rol.

Bagage op zak
Elke persoon die na arbeidsongeschiktheid opnieuw 
de arbeidsmarkt op gaat, draagt bagage met zich 
mee die een rol speelt in de zoektocht naar gepast 
werk. Het gaat om menselijk kapitaal, zoals kennis, 
vaardigheden en attitudes, zelfkennis, persoonlijke 
ingesteldheid en persoonlijkheid, eigen verwachtin-
gen en interesses, maar ook de fysieke en mentale 
gezondheid. De manier waarop iemands gezond-
heidstoestand gepercipieerd wordt, kan de kansen 
op re-integratie hypothekeren. Een tijdje out zijn kan 
ook het sociaal kapitaal aantasten, het eigen profes-
sionele netwerk. Opnieuw aanpikken gaat moeiza-
mer bij laaggeschoolden en bij oudere werknemers. 
Langdurig zieken die hun beperkingen onderschatten 
kunnen te vroeg weer aan het werk gaan en opnieuw
uitvallen. Als ze overschatten wat ze niet meer kun-
nen, kunnen ze beslissen om niet opnieuw aan de 
slag te gaan. Ook de gezinssituatie, de zorg voor kin-
deren of het woon-werkverkeer bijvoorbeeld kunnen 
een rol spelen.

Arbeidsbemiddeling: kapitaal versterken
Via arbeidsbemiddeling, loopbaanbegeleiding of out-
placement kunnen langdurig zieken die re-integreren 
op de arbeidsmarkt deze bagage, dit ‘bewegingskapi-
taal’, versterken. Op voorwaarde dat het aanbod er is 

en dat het vlot toegankelijk is. Hoe sneller werk wordt 
gemaakt van de re-integratie op de werkvloer, hoe 
beter. Het meeste baat hebben langdurig zieken bij 
een geïntegreerde aanpak op maat door teams van 
professionals met verschillende achtergronden zoals 
arbeidsbemiddelaars, een medisch team, een ergono-
misch team, die ingrijpen op verschillende vlakken. 
Dat is ook wat langdurig zieken zelf vragen: benaderd 
worden vanuit hun eigen situatie, met oog voor hun 
ervaring en persoonlijke behoeften.

Krappe arbeidsmarkt, ruime kansen 
Ook de economische context bepaalt mee of de re-in-
tegratie op de arbeidsmarkt een succes wordt. Op een 
krappe arbeidsmarkt kunnen werkgevers zich minder 
selectief opstellen. Ze moeten breder rekruteren en 
kandidaten met een atypisch profiel aantrekken, zoals 
mensen die uit de arbeidsongeschiktheid komen. Op 
een ruime arbeidsmarkt daarentegen vrezen lang-
durig zieken de concurrentie van gezonde werkzoe-
kenden. Dit kan hen ervan weerhouden om hun kans 
te wagen en te reageren op vacatures. Daarnaast 
bepaalt ook de wetgeving de mogelijkheden en de 
beperkingen voor re-integratie (zie pagina 7), evenals 
financiële en niet-financiële steun- en stimulerende 
maatregelen voor werknemers en werkgevers.

Werkgevers: informatie en strategie nodig
Jobvereisten kunnen de terugkeer naar werk hinde-
ren als ze niet of onvoldoende zijn aangepast aan 
de persoon in kwestie. In België zouden slechts iets 
meer dan een op de drie langdurig zieken de aan-
passingen aan de werkplek krijgen die ze vroegen 
aan de werkgever. Werkgevers blijken nog te weinig 
op de hoogte te zijn van de ondersteuningspremies 
hiervoor. Ook een duidelijke strategie om zieke werk-
nemers te re-integreren, een goede werksfeer en de 
steun van collega’s en vooral van leidinggevenden zijn 
hefbomen om langdurig zieken te helpen opnieuw 
aan het werk te gaan. 
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8642012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2389

1688

2305

3423

3852

4005

4582

3602

Bron: Visienota aan de Vlaamse Regering

18 tot en met 24 jaar

25 tot en met 34 jaar

35 tot en met 44 jaar

45 tot en met 54 jaar

55 tot en met 64 jaar

Kortgeschoold

Middengeschoold

Hooggeschoold

3 %

23 %

35 %

32 %

7 %

43 %

42 %

  16 %

47%

53%

Geslacht

Profiel van de instromers over de jaren 2016 – 2019 (t.e.m. juni)

Leeftijd

Opleidingsniveau

Taalachterstand

96%

Migratieachtergrond

87%

Arbeidshandicap

72%

Aantal begeleidingstrajecten

Re-integratie in 
Vlaanderen

Bron: VDAB. Cijfers verwijzen naar de re-integratietrajecten in het kader van het raamakkoord tussen RIZIV, VDAB, GTB, 
en VICO, die zich richten op werkzoekende arbeidsongeschikten. Het gaat dus niet om re-integratietrajecten van arbeids-

ongeschikte werknemers die bij hun werkgever worden opgestart.

Raamakkoord over re-integratie 

Het raamakkoord tussen het RIZIV, de zieken- 
fondsen, de GTB, VICO en VDAB ging in op 1 januari 
2016 voor onbepaalde duur. Dat akkoord vervangt 
de samenwerkingsovereenkomst afgesloten in 
2012. De partners streven naar een snelle en duur-
zame instroom op een “brede arbeidsmarkt” voor 
arbeidsongeschikt erkende personen. Werken kan 
variëren van onbetaald naar betaald werk, van 
enkele uren per week naar een voltijdse job. Het 
gaat telkens om personen die erkend arbeidson-
geschikt zijn, die de toelating van de adviserend 
arts hebben om opnieuw te gaan werken of van 
wie de adviserend arts inschat dat ondersteuning 
van VDAB en partners nodig is, die gemotiveerd 
zijn om weer aan de slag te gaan. De bemidde-
laars van VDAB en zijn partners engageren zich 
om het traject inhoud en structuur te geven en te 
streven naar een maximale uitstroom naar werk 
van de doorverwezen doelgroep. Elk jaar wordt 
de ambitie geformuleerd voor het aantal op te 
starten trajecten.
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Samenleving: het gewicht van vooroordelen
Re-integreren op de arbeidsmarkt na een periode van 
arbeidsongeschiktheid gebeurt niet in een vacuüm. 
Wat de samenleving denkt over mensen die langdurig 
ziek zijn, de beelden en de termen die ze hanteert 
om hen te beschrijven, de vooroordelen die leven, 
beïnvloeden de kansen om opnieuw met succes aan 
de slag te gaan. Dat begint al met de terminologie – 
arbeidsongeschikt: met een focus op wat de persoon 
niet (meer) kan. Deze negatieve signalen, zowel voor 
de persoon in kwestie als voor de (toekomstige) werk-
gever, kunnen re-integratie in de weg staan.

Opties en mogelijkheden inschatten
Dit alles bepaalt welke opties langdurig zieken denken 
te hebben wanneer ze terugkeren naar de arbeids-
markt, hoe ze de eigen kans op een gepaste baan 
en de eigen professionele mogelijkheden inschatten. 
Mensen die, al dan niet terecht, vinden dat ze op de 
arbeidsmarkt een zwakke positie hebben, zullen ge-
neigd zijn om de terugkeer naar werk uit te stellen of 
zich laten ontmoedigen door tegenslagen tijdens het 
zoeken naar een gepaste baan.

Werken: een financiële strop?
Langdurig zieken die groen licht kregen van hun ad-
viserend arts of bedrijfsarts, zijn over het algemeen 
sterk gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. Maar 
er zijn ook andere afwegingen, te beginnen met de 
financiële afweging: is het financieel aantrekkelijk om 
een job te aanvaarden? Werken kan meer financiële 
zekerheid bieden, maar ook het omgekeerde kan ge-
beuren, wanneer een lager loon in een andere baan 
of het verlies van de uitkering of andere steunmaat-
regelen voor arbeidsongeschiktheid mensen opzadelt 
met een financiële kater. De stap naar werk wordt 
dan minder aantrekkelijk.

“Werken is financieel voordeliger op 
zich, maar het is niet altijd duidelijk in 
welke mate en welke invloed het heeft 

op belastingen”

Open antwoord uit de enquête

Sociaal contact en betekenis vinden
Inkomen is echter maar één afweging. Want werk is 
nog zoveel meer dan het loonzakje. Langdurig zieken 
ervaren hoe belangrijk die sociale interactie is nu ze 
die moesten missen. Weer gaan werken betekent de 
eenzaamheid doorbreken, een routine vinden die de 
dag structuur en betekenis geeft, je nuttig en gewaar-
deerd voelen. Het idee hebben ook dat je weer greep 
op je leven krijgt na het te moeten ondergaan tijdens 
je ziekte. Maar mensen kunnen ook gewend zijn ge-
raakt aan het andere levensritme, aan de zorg voor 
kinderen die ze bijvoorbeeld kunnen opnemen nu ze 
thuis zijn.

Re-integreren: frustrerend of motiverend?
Tot slot spelen ook de ervaringen die mensen hebben 
tijdens hun re-integratieproces zelf een rol. Waren de 
contacten met arbeidsbemiddelaars en werkgevers 
eerder frustrerend of motiverend? Kregen ze vol-
doende informatie, zodat ze de juiste beslissingen 
konden nemen voor hun stap naar werk? Konden ze 
in één keer de draad weer oppikken of verliep hun 
re-integratie op de werkvloer moeizaam en moesten 
ze hun traject herhaaldelijk onderbreken, waardoor 
ze ontmoedigd geraakten?

“Het financiële aspect is heel  
onduidelijk en er is nergens informatie 

te vinden” 

Open antwoord uit de enquête

Deze ingewikkelde mix aan factoren is voor iedereen 
anders. Dit verklaart waarom de ene langdurig zieke 
persoon wel beslist om al aan het werk te gaan, en 
de andere niet, waarom de ene wel zijn loopbaan een 
andere richting instuurt, en een andere niet.
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Regelgeving en beleid

In Vlaanderen zijn er verschillende maatregelen, diensten en rechten die personen met een chronische ziekte moe-
ten stimuleren om opnieuw aan het werk te gaan (actief arbeidsmarktbeleid). Het gaat om het recht op redelijke 
aanpassingen aan de werkplek bij  de werkgever zodat deze personen dezelfde kansen hebben als mensen zonder 
een handicap. Er is ondersteuning en dienstverlening door VDAB en zijn gespecialiseerde partners: begeleiding 
bij werkhervatting, loopbaanbegeleiding en gespecialiseerde jobcoaching. Er zijn maatregelen die 
tewerkstel-ling van mensen met gezondheidsproblemen ondersteunen, zoals de Vlaamse 
Ondersteuningspremie om rendementsverlies te compenseren; tegemoetkomingen voor aangepast 
gereedschap, aangepaste kleding of wijzigingen aan de werkpost; een doventolk; vergoeding van 
verplaatsingskosten; gespecialiseerde jobcoaching op de werkvloer; op-leidingspremies; herscholing via een 
VDAB-erkende opleiding. Arbeidsongeschikt erkende personen kunnen ook een re-integratietraject volgen, 
met of zonder arbeidscontract. Het RIZIV, de ziekenfondsen en VDAB/GTB hebben afspraken gemaakt voor een 
kwalitatief hoogstaand traject naar duurzaam werk. Als het toch komt tot ontslag om medische redenen is er 
outplacementbegeleiding van minimum 30 uur. Tot slot is er het systeem van gedeel-telijke werkhervatting, 
dat langdurig zieken de kans biedt om (tijdelijk) loon te combineren met (een deel van) de uitkering. 
Langdurig zieken ontvangen namelijk ook een vervangingsinkomen als hun arbeidsongeschiktheid erkend is 
door een adviserend arts van het ziekenfonds die ook advies geeft over eventuele werkhervatting (passief 
arbeidsmarktbeleid). Er zijn daarnaast een aantal tegemoetkomingen zoals de Tegemoetkoming voor hulp 
van derden, de inhaalpremie en een aantal aanvullende voordelen.

13,6 %

21,9 %

27,3 %

31,2%

Aantal projectdeelnames Gemiddelde 2016-2019

Uitstroom en resultaat bij projecten die in het kader van het raamakkoord tussen RIZIV,
VDAB, VICO en GTB werden gestart 

Bron: VDAB, op basis van RIZIV-projecten die
gestart zijn in de referentieperiode (N = 15.862).

Bron: VDAB, op basis van RIZIV-projecten die
gestart zijn in de referentieperiode (N = 19.464).

Resultaat aan het einde van het traject  N

Afschrijving wegens ziekte 6605

Ten laste van RIZIV: voorbereiding tewerkstelling 6153

Afschrijving wegens werk 4347

Werkzoekende met werkloosheidsuitkeringsaanvraag 1280

Uitzendkracht op regelmatige basis 290

Deeltijds werkende vrij ingeschreven werkzoekende 134

Deeltijds werkende werkzoekende met uitkering 121

Werkzoekende in individuele beroepsopleiding 113

Andere 421

34%

32%

22%

7%

1%

1%

1%

1%

2%

Uitstroom naar werk op 6m (einde van de maand)

Uitstroom naar werk op 12m (einde van de maand)

Uitstroom naar werk op 18m (einde van de maand)

Uitstroom naar werk op 24m (einde van de maand)

Bron: VDAB. Cijfers verwijzen naar de re-integratietrajecten in het kader van het raamakkoord tussen RIZIV, VDAB, VICO en 
GTB, die zich richten op werkzoekende arbeidsongeschikten. Het gaat dus niet om re-integratietrajecten van arbeids- 

ongeschikte werknemers die bij hun werkgever worden opgestart. 7



4. Re-integratie via uitzendwerk:
troeven en risico’s

Langdurig zieken die opnieuw aan het werk willen 
gaan, moeten uitmaken wat ze (nog) kunnen en wat 
ze willen doen. Elke vorm van werkervaring die hen 
kan helpen te verkennen wat mogelijk en wat wen-
selijk is voor hun verdere loopbaan is meegenomen. 
Dit kan via vrijwilligerswerk, stages of opleiding op 
de werkvloer, maar bijvoorbeeld ook via uitzendwerk. 
Uitzendwerk, als onderdeel van het re-integratieplan, 
levert bijkomende informatie op die hen in de juiste 
richting kan zetten. Via de contacten met verschillen-
de werkgevers leren ze welke meerwaarde ze hebben 
voor de arbeidsmarkt. 

Uitzendkantoren geven toegang tot een breder 
aanbod van jobs door hun uitgebreide netwerk aan 
werkgevers; een aantal biedt bovendien loopbaanbe-
geleiding. Dit vergroot voor langdurig zieken de kans 
dat ze een baan vinden die de adviserend arts of de 
bedrijfsarts toelaat. Door deze tijdelijke tewerkstel-
ling kunnen langdurig zieken die re-integreren zich 
beter in hun vel voelen: het werk is flexibel, ze krijgen 
de kans om te leren, en ze hebben de vrijheid om hun 
loopbaan naar eigen keuze vorm te geven. 

Uitzendwerk is echter niet zonder risico’s, blijkt ook 
uit de wetenschappelijke literatuur, zeker niet voor 
langdurig zieken die vaak een fragiel evenwicht be-
reikt hebben. Zo hebben werknemers die actief zijn 
via uitzendwerk onder andere af te rekenen met 
werkonzekerheid, lage lonen, beperkte extralegale 
voordelen, slechtere toekomstperspectieven en meer 
flexibiliteit in de werktijd. Als buitenstaander worden 
ze vaak anders behandeld dan de vaste werknemers 
van het bedrijf waar ze tijdelijk aan de slag zijn. Ook al 
genieten uitzendkrachten in België een relatief grote 
sociale bescherming in vergelijking met andere lan-
den, toch ligt de arbeidskwaliteit vaak lager en zitten 
ze in een zwakkere onderhandelingspositie.

Of langdurig zieken uitzendwerk als positief dan wel 
als negatief ervaren en ervoor kiezen om op deze 
manier aan het werk te gaan, hangt sterk samen met 
hun persoon en hun persoonlijke situatie. Mensen die 
bewust kiezen voor de flexibiliteit van uitzendwerk 
ervaren controle, wat niet zo is voor uitzendkrachten 
die noodgedwongen in deze sector werken omdat ze 
geen andere opties hebben.

“Een afwisselende job, nieuwe ervaring 
opdoen, nieuwe vaardigheden leren”

Open antwoord uit de enquête

“Ik heb structuur en zekerheid nodig, 
kan niet goed met veranderingen om. 

Als er iets is wat ik in de toekomst moet 
vermijden is het situaties die mij te veel 
stress bezorgen. Uitzendwerk staat hier 

helemaal haaks op”

Open antwoord uit de enquête
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5. Kansen voor re-integratie
na ziekte via uitzendwerk

Uitzendwerk kan een hefboom zijn voor 

re-integratie na ziekte, maar het is geen 

zwart-witverhaal. Het is push & pull. Lang-

durig zieken voelen zich soms naar tijdelijk 

werk geduwd omdat er geen andere opties 

zien. Maar het trekt hen ook aan. Dat blijkt 

uit de ervaringen van de personen die be-

trokken zijn bij het re-integratietraject en de 

ervaringen van langdurig zieken zelf.

Kansen op individueel vlak
Langdurig zieken hebben twee belangrijke motivaties 
om opnieuw aan het werk te gaan: financiële overwe-
gingen en de behoefte aan een zinvolle dagbesteding. 
Ze willen zich na maanden of langer thuiszitten weer 
nuttig voelen. Ze snakken naar sociaal contact, al 
voelen sommigen ook sociale druk om opnieuw te 
gaan werken. 
Voor uitzendwerk zijn er ook specifieke factoren die 
langdurig zieken ertoe kunnen aanzetten om via dat 
kanaal te re-integreren:

“Uitzendwerk is beter dan geen werk”

Open antwoord uit de enquête

Snel aan de slag kunnen
Welke redenen hebben respondenten om voor uit-
zendwerk te kiezen? Volgens de enquête gaat het 
vooral over de ondersteuning door uitzendconsu-
lenten bij de zoektocht naar gepast werk en het feit 
dat ze snel aan de slag kunnen gaan. Een op de drie 

respondenten zei in de toekomst bereid te zijn om 
uitzendwerk te doen. 

Veel afwisseling
Respondenten appreciëren de variatie bij uitzend-
werk. Elke werkervaring biedt kansen om nieuwe 
ervaringen op te doen en nieuwe vaardigheden te 
leren, om bij te leren en bij te blijven. Stages of vrij-
willigerswerk geven ook die mogelijkheid, maar die 
zijn onbetaald.

Werkervaring opbouwen
Uitzendwerk geeft langdurig zieken de kans om in 
hun eigen tempo te wennen aan een werkritme. Res-
pondenten zeggen zelf dat dit helpt om drempels te 
overwinnen. Uitzendwerk kan vertrouwen geven in 
het eigen kunnen, vertrouwen dat door de langere 
afwezigheid op de werkvloer misschien een deuk ge-
kregen heeft.

Flexibel en tijdelijk
Zowel langdurig zieken als stakeholders zagen de 
flexibiliteit van uitzendwerk als een voordeel. Door 
bepaalde gezondheidssituaties kunnen sommige 
werknemers niet voor een lange periode voltijds aan 
de slag, bijvoorbeeld omdat ze een behandeling vol-
gen of geregeld hervallen. Via uitzendwerk kunnen 
ze makkelijker een beperkt aantal uren werken en 
wat bijverdienen en hun werk op- of afbouwen naar-
gelang hun ziekte. Ook het tijdelijke karakter ervan 
maakte uitzendwerk voor respondenten aantrekkelijk. 
Keuzes zijn nog niet definitief, jobhoppen is de norm. 
Veel vlotter dan bij een gewone baan kan je uitzend-
werk stopzetten als het te zwaar is of als het niet is 
wat je ervan verwacht had.
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Mogelijkheden verkennen 
Langdurig zieken kunnen niet altijd meer wat ze 
voordien konden. Of ze willen niet meer doen wat ze 
voordien deden. Hun loopbaanperspectieven- en mo-
gelijkheden zijn veranderd. Via uitzendwerk kunnen 
ze op een laagdrempelige manier ervaring opdoen in 
verschillende jobs en bij verschillende bedrijven. Ze 
kunnen zo uitzoeken wat ze nog kunnen en ontdek-
ken wat ze in hun loopbaan nog willen doen en welke 
mogelijkheden er zijn. 

“Ik zou graag een opleiding volgen 
en dan via Interim terug op de arbeids-
markt ervaring opdoen in verschillende 
bedrijven tot ik een bedrijf vind waar  

ik de komende 25 jaar nog wil 
doorbrengen”

Open antwoord uit de enquête

Deuren openen
De tijdelijke werkervaring kan ook deuren openen: 
de werkgever leert de kandidaat kennen, de tijdelijke 
werknemer bouwt opnieuw een professioneel net-
werk op. Zo kunnen er zich nieuwe kansen aandie-
nen. Soms kan uitzendwerk een opstap zijn naar een 
vast contract. De uitzendconsulent kan de kandidaat 
tijdens de opeenvolgende matchings beter leren 
kennen en zo jobs zoeken die meer op maat van de 
kandidaat zijn.

Kansen door de context van 
uitzendwerk
Re-integreren gaat het vlotst wanneer werkgevers 
zich niet blindstaren op wat niet meer lukt. Met an-
dere woorden: wanneer ze een HR-beleid voeren dat 
competentiegericht is. Het gaat ook beter wanneer 
werkgevers vertrouwd zijn met de problematiek of 
wanneer ze de persoon in kwestie voordien al ken-
den en weten wat hij of zij waard is voor het bedrijf. 
Een tweede algemene hefboom die langdurig zieken 
helpt drempels te overwinnen is externe begeleiding 
(zie pagina 13). 

Specifiek voor uitzendwerk kunnen ook deze elemen-
ten langdurig zieken over de streep duwen:

Gebrek aan andere opties 
Hoewel uitzendwerk voor de meeste respondenten 
een optie is in de toekomst, geven velen aan dat ze 
het eigenlijk geen aantrekkelijke mogelijkheid vin-
den. Waarom doen ze het dan wel? Omdat het niet 
vanzelfsprekend is om een andere baan te vinden of 
om werkervaring op te doen met een vast contract. 
Sommige jobs worden ook enkel of voornamelijk via 
uitzendwerk georganiseerd, waardoor geïnteresseer-
den geen andere keuze hebben.

Uitzendwerk als rekruteringskanaal 
Sommige respondenten voelen zich aangetrokken tot 
uitzendwerk omdat het volgens hen deuren opent 
naar werk. Ze kunnen tonen wat ze nog in hun mars 
hebben en zo de drempel om hen aan te werven, 
verlagen. Ze zijn ervan overtuigd dat werkgevers 
uitzendwerk gebruiken als rekruteringskanaal, dat 
ze een werknemer sneller een kans zullen geven via 
uitzendwerk omdat het flexibeler is, of zelfs dat werk-
gevers uitzendkrachten verkiezen. Uitzendwerk blijft 
echter vooral interessant als het uitmondt in een vast 
contract.

Netwerk van uitzendkantoren aanspreken
Uitzendbureaus hebben contacten met zeer veel 
werkgevers, zij kunnen het pad effenen. Werkgevers 
kunnen een beroep doen op uitzendkantoren om 
minder voor de hand liggende profielen te plaatsen, 
omdat ze die zelf niet bereiken of omdat ze minder 
risico lopen door te werken met uitzendarbeid. Voor 
uitzendkantoren liggen er commerciële kansen bij 
minder evidente doelgroepen op een moment dat 
werkgevers door krapte op de arbeidsmarkt steeds 
meer atypische profielen aanspreken.

Goede verkopers nodig
Hoe beter een uitzendconsulent de langdurig zieke 
persoon weet te verkopen aan werkgevers, hoe groter 
de kans dat de werkgever toehapt. De consulent moet 
daarvoor wel over voldoende informatie beschikken. 
Hoe meer achtergrond de uitzendconsulent heeft 
over de kandidaat, bijvoorbeeld via jobcoaches, hoe 
vruchtbaarder de context om een gepaste baan te 
vinden.
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* De percentages zijn ‘gewogen’ scores, ze reflecteren het aantal keer dat een reden/belemmering werd gekozen, 
maar ook het belang dat respondenten eraan gaven (1e, 2e of 3e plaats). 

Bron: IDEA Consult o.b.v. online-enquête bij langdurig zieken (N = 164). 

31 %

24 %

13 %

10 %

8 %

7 %

5 %

3 %

Omwille van financiële redenen

Omdat een job een zinvolle dagbesteding biedt

Omdat ik het sociale contact belangrijk vind

Omdat ik me zou schamen tegenover mijn omgeving
als ik niet terug aan het werk zou gaan

Omwille van mijn professionele ambities

Uit angst om mijn job kwijt te raken

Omdat het van mij verwacht werd
( door mijn familie, partner, ... )

Andere reden

Motivatie om stappen naar werk te zetten *
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Externe begeleiding stimuleert re-integratie 

Langdurig zieken die opnieuw hun weg moeten vinden in hun oude job of die zichzelf professioneel moeten 
heruitvinden, hebben baat bij een luisterend oor. Iemand die mee nadenkt over de volgende stappen en die advies 
op maat kan geven. Kwaliteitsvolle externe begeleiding en ondersteuning zijn van groot belang om drempels naar 
werk weg te nemen. 

Bij VDAB biedt een aantal teams een intensieve dienstverlening voor personen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. VDAB verwijst ook door naar gespecialiseerde partners voor informatie en begeleiding op maat. 
De respondenten kregen naast deze arbeidsbemiddelingsdiensten onder andere steun via een preventieadviseur/
arbeidsarts, een uitzendkantoor, een mutualiteit, een loopbaancoach, de vakbond. 

Wat is voor respondenten en stakeholders een goede begeleiding? Een begeleider die luistert en tijd neemt, die 
actief mee nadenkt over de situatie en correct en goed advies geeft. Contraproductief is de begeleiding wanneer ze 
te beperkt is, wanneer de kandidaat onvoldoende geïnformeerd wordt, of wanneer hij het gevoel heeft onder druk 
te worden gezet. De vaakst aangehaalde drempel waren de lange wachttijden bij GTB, een van de gespecialiseerde 
partners van VDAB die 65% van de begeleidingstrajecten van erkende arbeidsongeschikten voor zijn rekening 
neemt.

Bemiddelaars zeggen via begeleiding onder andere te werken aan het verwerkingsproces, de afstand tot de ar-
beidsmarkt en problemen in het contact met rekruteerders. Ze helpen langdurig zieken te heroriënteren en een 
beter zicht te krijgen op de eigen professionele mogelijkheden. 

Jobcoaches uit de uitzendsector benadrukken dat ze helpen realistische verwachtingen te scheppen en goed te 
definiëren welke wensen en behoeftes de persoon heeft. Ze kunnen zo de blik op de arbeidsmarkt en de moge-
lijkheden van de persoon in kwestie verbreden en kijken naar andere sectoren en richtingen dan degene die de 
persoon zelf in gedachten had. 

Deze diensten vullen elkaar dus aan om voor langdurig zieken de drempels naar de werkvloer te slopen. Bemid-
delaars van VDAB, GTB en vzw’s zijn sterk in het motiveren van de persoon. Ze hebben ook meer ervaring met de 
persoonlijke context van iemand die lange tijd afwezig is geweest door ziekte en ze hebben de regelgeving en het 
papierwerk beter in de vingers. Zodra het tijd is voor de echte stap naar de arbeidsmarkt kunnen jobcoaches in de 
uitzendsector een grote rol spelen. Zij staan met twee voeten in de arbeidsmarkt en kunnen een breed netwerk van 
werkgevers aanspreken. Ze kunnen naar eigen zeggen proactief bedrijven contacteren, kansen ruiken en kansen 
creëren.

Respondenten in de enquête die begeleid werden door een arbeidsbemiddelaar of een consulent hebben dit over 
het algemeen als een stimulans ervaren. Het is daarom des te opvallender dat slechts 41% van het totale aantal 
respondenten is ingegaan op een aanbod tot begeleiding. Al was er voor mensen met een vast arbeidscontract 
mogelijk begeleiding in de eigen onderneming.
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Meest voorkomende activiteiten binnen de trajecten

Advies psycholoog 16,8%

Begeleiding tijdens opleiding 16,4%

Infosessie 13,5%

Psych. onderzoek individueel 7,8%

Medisch onderzoek opleiding/stage 7,5%

Screening GA 5,9%

Begeleiding in het kader van GOB 4,4%

Zorgbegeleiding 3,0%

Begeleiding tijdens reguliere oriëntering 2,5%

Screening ondernemerschap 2,5%

Loopbaanbegeleiding 2,0%

Begeleiding tijdens stage 1,9%

Screening 1,8%

Testing 1,7%

Intake T&O - selectieinterview 1,4%

Advies POP 1,2%

Verdeling trajecten naar dienst van de bemiddelaar en dienst van de uitvoerder

Dienst bemiddelaar Dienst uitvoerder

VDAB 33,8% 56,0%

GTB 65,5% 6,5%

OCMW 0,1% 0,2%

Andere partner 0,6% 37,3%

Bron: VDAB, op basis van RIZIV-projecten in de categorie ‘begeleiding’ die gestart zijn in de referentieperiode (N = 14.346)

Bron: VDAB. Cijfers verwijzen naar de re-integratietrajecten in het kader van het raamakkoord tussen RIZIV, VDAB, VICO 
en GTB, die zich richten op werkzoekende arbeidsongeschikten. Het gaat dus niet om re-integratietrajecten van arbeids-

ongeschikte werknemers die bij hun werkgever worden opgestart.

Diensten en activiteiten bij projecten die in het kader van het 
raamakkoord tussen RIZIV, VDAB, VICO en GTB werden gestart
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6. Drempels voor re-integratie
na ziekte via uitzendwerk

Individuele drempels
Moeite om gepast werk te vinden en de vrees om 
weer gezondheidsproblemen te krijgen zodra ze 
aan het werk gaan: dat zijn voor langdurig zieken 
volgens de enquête de belangrijkste drempels om 
te re-integreren. Ze hebben bovendien af te rekenen 
met psychologische drempels die voor rekruteerders, 
werkgevers of collega’s moeilijk te begrijpen zijn. Ze 
rouwen omdat ze niet langer hun oude baan kun-
nen doen, ze hebben een gedeukt zelfvertrouwen of 
angst omdat ze er lang uit waren, ze voelen frustratie 
omdat ze de hele tijd moeten uitleggen waarom ze zo 
lang niet gewerkt hebben. 
Langdurig zieken hebben bovendien niet altijd een 
duidelijk of een realistisch beeld van de arbeidsmarkt. 
Een op de drie respondenten zegt dat ze het niet 
correct kunnen inschatten van de eigen vaardighe-
den als een drempel ervaren. Ze hebben tijd en soms 
begeleiding nodig om de focus te verleggen van wat 
niet meer kan naar wat nog mogelijk is. Geld is een 
minder prominente drempel, maar het speelt een rol. 
Er is onduidelijkheid over de financiële gevolgen van 
toegelaten arbeid, bijvoorbeeld voor de berekening 
van de belastingen. Er wordt getwijfeld of het finan-
cieel wel voordelig is om weer aan de slag te gaan, 
omdat het verschil met de uitkering klein is of omdat 
door niet te werken bijvoorbeeld de kost voor kinder-
opvang uitgespaard wordt. 

Er zijn echter ook drempels die specifiek zijn voor 
uitzendwerk:

Gebrek aan zekerheid 
Verschillende respondenten gaven in de enquête aan 
dat ze een vast contract verkiezen boven tijdelijke con-
tracten in de uitzendsector. De onvoorspelbaarheid 

van uitzendwerk en het onduidelijke toekomstper-
spectief zijn afknappers. Respondenten hebben over 
het algemeen liever een vaste bron van inkomsten 
en geven niet graag hun anciënniteit op in ruil voor 
onzekere arbeidscontracten. Ze hebben al zoveel on-
voorspelbaarheid in hun leven, onzekere inkomsten 
in een conjunctuurgevoelige sector zijn een drempel 
te veel. Ook artsen beschouwen de tijdelijke en onze-
kere arbeid als minder geschikt voor langdurig zieken 
die zich opnieuw op de werkvloer wagen, zeker als 
ze nog bepaalde kwetsbaarheden hebben. Ze vragen 
zich af of uitzendwerk wel echt tot een vaste baan 
leidt en of langdurig zieken niet beter andere kanalen 
gebruiken om hun mogelijkheden te verkennen.

“Op dit moment moeten wij verhuizen, 
een inkomen uit uitzendarbeid wordt 

door de banken niet als een vast 
inkomen gezien. Een ziekte-uitkering 

meestal wel”

Open antwoord uit de enquête

Beperkt of ongepast aanbod 
In het algemeen blijkt uit de enquête en uit de in-
terviews met de stakeholders dat de moeilijkheid om 
werk te vinden dat aansluit bij de mogelijkheden en 
de behoeften van langdurig zieken, de belangrijkste 
drempel is om weer aan het werk te gaan. Misschien 
speelt in deze de verhoudingsgewijs grotere deelna-
me van hoogopgeleiden aan de enquête, maar res-
pondenten hebben de indruk dat voor uitzendwerk 
het aanbod en de kwaliteit van de banen te beperkt 
zijn. Ze ervaren ook een gebrek aan begrip bij uit-
zendconsulenten, die hun jobs doorsturen die niet 
passen bij hun persoonlijke situatie.
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Negatief beeld van uitzendwerk 
Uitzendkantoren zijn er in de eerste plaats voor de 
bedrijven die hun klanten zijn en in tweede instantie 
voor de groep langdurig zieken die opnieuw aan het 
werk wil. Tenminste, dat is het gevoel dat responden-
ten in de enquête uiten. Ze hebben bovendien een 
weinig rooskleurig beeld van de jobinhoud: uitzend-
werkers krijgen volgens hen de baalklussen toege-
schoven of krijgen van uitzendconsulenten voorstel-
len die niet aansluiten bij hun interesses, opleiding 
en vaardigheden. Ze staan niet alleen met die mening, 
adviserend artsen, arbeidsartsen en bemiddelaars 
sluiten zich daarbij aan.

“Ik heb geen positief beeld van interim-
werk. Interimkantoren zoeken de beste 

kandidaat voor een klant. In welke mate 
gaan zij iemand aanprijzen die aange-

past werk zoekt?”

Open antwoord uit de enquête

Te veel afwisseling en aanpassing 
Voor sommigen is de afwisseling van uitzendwerk 
misschien een troef, maar de meeste langdurig zieken 
in de enquête vinden de opeenvolgende uitzendcon-
tracten en de voortdurende aanpassing aan een nieu-
we werkomgeving geen aantrekkelijk vooruitzicht. Je 
staat als uitzendkracht buiten de vriendschappen 
op de werkvloer, je moet telkens opnieuw uitleggen 
waarom je arbeidsongeschikt was. Voor verschillende 
respondenten is dat een bron van stress. Sommigen 
zeggen dat ze tijd nodig hebben om zich goed te voe-
len in een nieuwe omgeving en om goed te preste-
ren. Bovendien dreigen praktische problemen omdat 
aangepast materiaal niet zomaar kan mee verhuizen 
naar een volgende werkgever.

Moeilijk om gepast werk te vinden, dat aansluit bij mijn mogelijkheden 
en behoeftes

Angst dat werk negatieve invloed zou hebben op mijn 
gezondheidsprobleem

Angst om te hervallen

Onvoldoende genezen en geen toestemming van mijn adviserend arts

Moeilijk om werk te vinden dat ik wil(de) doen

Geen zin, energie of moed om terug aan de slag te gaan

Wel toestemming van mijn adviserend arts, voel(de) me zelf 
onvoldoende genezen

Onduidelijke financiële gevolgen of financieel niet voordelig

Niet op zoek naar werk omwille van opleiding of zorg- en 
huishoudelijke taken

Iets anders

Belangrijkste belemmeringen om weer aan het werk te gaan *

17% 21%

15% 6%

15% 12%

12% 20%

10%

10%

13%

9%

7% 10%

5% 3%

3% 3%

5% 5%

% 1e keuze

Bron: IDEA Consult o.b.v. online-enquête bij langdurig zieken (N = 184).

* De percentages zijn ‘gewogen’ scores, ze reflecteren het aantal keer dat een reden/belemmering werd gekozen,
maar ook het belang dat respondenten eraan gaven (1e, 2e of 3e plaats). Het zijn dus geen letterlijke percentages,

het zijn gewogen scores.
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Collega’s en leidinggevenden: een koude douche

Niets doet langdurig zieken meer deugd dan begrip en steun voelen van collega’s en leidinggevenden. Nochtans 
blijkt uit de enquête dat de reacties van management en collega’s veel vaker als een drempel dan als een stimulans 
ervaren worden. Bijna 40% van de respondenten voelde zich belemmerd door de reactie die ze verwachten van 
leidinggevende en collega’s, en door de houding van de werkgever tegenover aangepast werk of gedeeltelijke werk-
hervatting. Voor de meeste respondenten was de terugkeer naar de werkvloer een koude douche. Langdurig zieken 
die via uitzendwerk aan de slag gaan, belanden bovendien bij collega’s en leidinggevenden die ze niet kennen.

Ongeveer de helft van de respondenten ervaarde wantrouwen bij werkgevers tegenover personen die langdurig 
afwezig waren wegens ziekte. Bijna een op de vijf respondenten daarentegen gaf aan gestimuleerd te zijn door 
de positieve houding van werkgevers en het vertrouwen dat zij hadden in hun gezondheid. Dit gaf een gevoel van 
veiligheid, ze voelden oprechte interesse en begrip. Uit de interviews bleek dat ook ervaringen met selectieverant-
woordelijken tijdens de zoektocht naar werk zowel een hart onder de riem konden zijn als een rem op re-integra-
tie. Het is dus belangrijk om leidinggevenden, collega’s en selectieverantwoordelijken bewust te maken van hoe ze 
op een begripvolle en constructieve manier omgaan met mensen die kampen met fysieke en/of psychologische 
problemen.

“Een positief gesprek met een leidinggevende met begrip voor de situatie en geduld 
voor het mogelijk nog beperkter functioneren is belangrijk. Geen druk om zo snel 

mogelijk 100% operationeel te zijn”

Open antwoord uit de enquête
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Drempels door de context

Werkgevers willen productieve medewerkers. Ze zijn 
bang dat ze zich met de aanwerving van iemand 
die uit arbeidsongeschiktheid komt, een risico op 
de hals halen. Zal die persoon opnieuw uitvallen en 
zo de organisatie in de war sturen en de werkgever 
financieel belasten, want hij moet dan gewaarborgd 
loon betalen? Zijn de competenties niet verouderd? 
Willen ze wel werken? Werkgevers ontsnappen niet 
aan de vooroordelen in de samenleving. Zij worden 
besmet door de negatieve toon die politici en media 
hanteren over deze groep. Een aantal geïnterviewden 
opperde dat sommige werkgevers het re-integratie-
traject eerder zien als een manier om tot een ontslag 
om medische redenen te komen, eerder dan als een 
instrument om langdurig zieken weer aan het werk 
te helpen.

“Als je gedeeltelijke werkhervatting 
doet bij een nieuwe werkgever, moet 

de nieuwe werkgever op de hoogte zijn 
van je ziekte. Uiteindelijk ben ik deel-

tijds gaan werken zonder steun van de 
mutualiteit. Als mijn nieuwe werkgever 
op de hoogte was van mijn ziekte, was 
ik waarschijnlijk niet weerhouden voor 

de vacature die ik graag wou doen”

Open antwoord uit de enquête

Stakeholders stellen bovendien vast dat werkgevers 
te weinig kijken naar de mogelijkheden en te weinig 
bereid zijn om intensief aan de slag te gaan met een 
langdurig zieke werknemer. Ze denken te weinig ont-
wikkelingsgericht, bijvoorbeeld door de werknemer 
de kans te geven om langzaam een werkritme op te 
bouwen. Er zijn steun- en tewerkstellingsmaatregelen 
om de drempels voor werkgever en werknemer te ver-
lagen, maar werkgevers blijken te weinig op de hoogte 
te zijn van hun bestaan. Hiaten in de regelgeving en 
een ingewikkelde en logge administratie steken extra 
stokken in de wielen. 
Er is bovendien te weinig communicatie tussen de 
verschillende spelers die de re-integratie van een 
langdurig zieke begeleiden: tussen de preventie-

adviseur/bedrijfsarts, de behandelend arts en de 
adviserend arts onderling en tussen deze spelers en 
arbeidsbemiddelaars of jobcoaches. Door een tekort 
aan adviserend artsen gaan tijd en kansen verloren. 
Preventieadviseurs/bedrijfsartsen hebben te weinig 
bewegingsvrijheid: ze zijn verbonden aan één bedrijf 
of ze worden als externen ingeschakeld en betaald 
per gepresteerd uur, terwijl er tijd nodig is om met de 
langdurig zieke vertrouwen op te bouwen.

Zowel uit de bevraging als uit de interviews bleek dat 
personen uit de doelgroep vanuit verschillende hoe-
ken ontmoedigd werden om via uitzendwerk aan het 
werk te gaan. Soms werd hen expliciet afgeraden om 
uitzendwerk te gebruiken als een instrument om pro-
fessionele mogelijkheden en interesses te verkennen. 
Welke drempels zijn er, naast de algemene drempels 
hierboven, specifiek bij uitzendwerk?

Regelgeving en statuut van uitzendkrachten 
Het is moeilijk om vanuit uitzendwerk door te stromen 
naar vast werk, uitzendwerkers kunnen makkelijk de 
laan uit gestuurd worden, ze krijgen doorgaans min-
der loon en minder opleidingskansen en op de koop 
toe zijn de administratieve verplichtingen voor uit-
zendcontracten, in het kader van toegelaten arbeid, 
erg ingewikkeld. Voor respondenten is het duidelijk: 
het ‘systeem’ van uitzendwerk is een pak minder 
aantrekkelijk dan een vaste baan. Voor werknemers 
onder contract is het ook geen eenvoudig spoor: er is 
veel administratieve onduidelijkheid voor werkgever 
en werknemer. Voor arbeidsartsen in een bedrijf is 
het niet evident om uitzendwerk voor te stellen bij 
een andere werkgever. Ze hebben bovendien onvol-
doende zicht op de inhoud en de omstandigheden 
van een baan in een ander bedrijf.

Commerciële logica van uitzendkantoren 
Uitzendkantoren zijn commerciële organisaties. Wat 
telt is een goede en snelle dienstverlening voor be-
drijven op een kostenefficiënte manier. De plaatsing 
van langdurig zieken, van wie sommigen een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben, vraagt echter 
tijd. Uitzendconsulenten moeten vertrouwen op-
bouwen, want alleen zo krijg je open communicatie 
over het ziektebeeld en de gevolgen voor de werk-
vloer. Ze moeten breed naar jobmogelijkheden kun-
nen kijken, samen met de kandidaat verwachtingen 
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bijstellen en een realistisch jobdoel bepalen. Voor dit 
alles zijn ruimte en specifieke expertise nodig, en dat 
is in het huidige businessmodel niet altijd haalbaar. 
Door het bonussysteem in veel uitzendkantoren zijn 
kandidaten die meer inspanningen vragen en minder 
kans hebben op een match, commercieel minder in-
teressant. Omdat deze doelgroep vaak deeltijds werk 
zoekt, duurt het voor een uitzendbureau ook langer 
om de investering terug te verdienen. Resultaat: lang-
durig zieken schuiven naar achteren. Sommige res-
pondenten zeiden dat wanneer ze solliciteerden bij 
uitzendkantoren er geen jobaanbiedingen volgden of 
alleen aanbiedingen die niet op maat van hun situ-
atie waren.

Organisatie van uitzendkantoren
Stakeholders wezen tijdens interviews op de over-
dreven focus op wat er scheelt en niet op wat de 
langdurig zieke nog wel kan. Werkgevers en uitzend-
consulenten weten te weinig van bijzondere tewerk-
stellingsondersteunende maatregelen of individuele 
beroepsopleidingen. Uitzendconsulenten zijn boven-
dien vaak verantwoordelijk voor een aantal vaste 
werkgevers en een aantal vaste sectoren, terwijl het 
voor deze doelgroep net belangrijk is om breed, over 
de grenzen van sectoren heen, te kijken naar de mo-
gelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Te hoge eisen, te weinig ondersteuning 
Werkgevers die een beroep doen op uitzendwerk 
hebben snel iemand nodig die meteen kan begin-
nen. Er is weinig tijd of ruimte om meer kwetsba-
re profielen van wie niet duidelijk is of ze wel aan 
het werk kunnen blijven, te ondersteunen naar 
en op de werkvloer. Door de snelheid en de hoge 
eisen dreigen deze profielen met hun kop tegen 
de muur te lopen en hun herintrede als een falen 
te ervaren. Ze hebben echter positieve ervaringen 
nodig om de re-integratie na ziekte te doen slagen. 
Sommige bemiddelaars geven daarom de voorkeur 
aan vrijwillige stages of vrijwilligerswerk. Om die-
zelfde reden vinden ook arbeidsartsen uitzendwerk 
meestal geen goede formule voor deze doelgroep. 

Te weinig informatie
Uitzendconsulenten moeten over voldoende en 
correcte informatie beschikken, ook over de gezond-
heidstoestand van sollicitanten en hun behoeften, 
om een gepaste job te vinden. Langdurig zieken die 
opnieuw aan de slag willen gaan, moeten meermaals 
hun verhaal doen. Dit kan een drempel zijn. De door-
stroom van informatie stropt ook bij andere schakels 
in de keten: tussen uitzendconsulent en bemiddelaar, 
tussen consulent en werkgever en tussen bemiddelaar 
en werkgever. De privacywetgeving en het ontbreken 
van een communicatieplatform verhinderen dat 
stakeholders gegevens uitwisselen.
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Te weinig informatie voor langdurig zieken
Onduidelijkheid over het begeleidingsaanbod bij tewerkstelling na ziekte en gebrek aan informatie over re-inte-
gratie speelde bij drie op de vier respondenten in de enquête een rol in de beslissing om opnieuw aan het werk 
te gaan. Twee op de vijf ervaarden dit gebrek aan informatie als een drempel. De helft van de personen die infor-
matie zochten, vond zeer weinig of geen informatie. Die groep is dubbel zo groot als de groep die zegt de meeste 
of alle nodige informatie gevonden te hebben. Respondenten zochten vooral informatie over de regelgeving en 
de financiële gevolgen voor hun persoonlijke situatie, over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 
over de relatie met de werkgever, de begeleiding bij werkhervatting en mentale steun. 

Ik zocht zelf de informatie op op het internet

Adviserend arts van mijn mutualiteit

Vrienden/familie

Consulent van een arbeidsbemiddelingsdienst zoals VDAB, Actiris, ...

Consulent van mijn mutualiteit

HR-dienst van mijn werkgever

Consulent van een gespecialiseerde arbeidsbemiddelingsdienst zoals GTB, GOB, ...

Personen met een gelijkaardig ziektebeeld

Preventieadviseur-arbeidsarts van mijn organisatie

Uitzendconsulent van een uitzendkantoor

Andere

Bron: IDEA Consult o.b.v. online-enquête bij langdurig zieken (N = 121).

58%

30%

29%

26%

25%

25%

20%

18%

18%

4%

27%

Informatie over re-integratie
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Gedeeltelijke werkhervatting: eerder drempel dan stimulans bij 
uitzendwerk

Werknemers die ziek uitvallen hebben recht op een gewaarborgd loon via de werkgever. Het is deze tege-
moetkoming die werkgevers doet aarzelen om de sprong te wagen wanneer ze een langdurig zieke aan-
werven of opnieuw aan boord nemen. Nochtans bestaat er een systeem dat dit risico beperkt: gedeeltelijke 
werkhervatting.

Bij gedeeltelijke werkhervatting kunnen arbeidsongeschikte werknemers gedeeltelijk opnieuw aan de slag 
en zo geleidelijk wennen aan een voltijds werkritme. In deze periode van maximaal twee jaar, die kan 
verlengd worden, combineren ze een deel van de uitkering met een loon. Als ze toch opnieuw moeten 
thuisblijven, vallen ze terug op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkgever moet geen gewaarborgd 
loon betalen.

Te weinig werkgevers, werknemers en andere spelers in het re-integratietraject weten het fijne van 
dit systeem. (Federale) regels en richtlijnen zijn complex en onduidelijk, en de administratieve 
verplichtingen zijn zwaar. Dit geldt des te meer wanneer werknemers progressief aan het werk gaan via 
uitzendcontacten. Voor uit-zendwerk blijkt het systeem van gedeeltelijke werkhervatting eerder een 
drempel dan een stimulans te zijn.

Omwille van de complexiteit van de regelgeving valt vooral moeilijk te berekenen welke de financiële 
impact is van het combineren van loon en uitkering op het totale inkomen. Een loon heeft immers 
niet alleen gevolgen voor de uitkering maar ook voor andere voordelen en voor de belastingen. In 
theorie is dat te be-rekenen, in de praktijk komen veel langdurig zieken daar pas achter wanneer ze een 
tijdje gewerkt hebben. 

Ook de papierberg is zwaar om te beklimmen, zeker voor bepaalde doelgroepen zoals mensen met 
een burn-out. De administratie correct uitvoeren is echter een noodzaak: bij fouten, vergissingen of 
vergetelhe-den loopt de persoon in kwestie de uitkering mis. Dit weegt financieel en emotioneel zwaar 
voor mensen zonder financieel vangnet.
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7. Is het sop de kool waard?

Is de re-integratie van langdurig zieken via uitzend-
werk interessant voor de overheid? Welke impact 
hebben re-integratietrajecten op de overheids- 
financiën? Met a ndere woorden: welke return on 
investment krijgt de overheid voor een re-integra-
tiebeleid via uitzendwerk?

Om dit te berekenen hebben de onderzoekers de kos-
ten en de baten van een re-integratietraject via uit-
zendwerk in kaart gebracht. Zo wordt duidelijk welke 
investering daar tegenover mag staan om de kosten 
voor de overheid te dekken.

Aan de kostenzijde is er de begeleiding van arbeids-
ongeschikte personen door uitzendkantoren. De 
baten omvatten een daling van de arbeidsongeschikt-
heidsuitkering en bijkomende sociale bijdragen en 
belastingen omdat de persoon aan het werk is. Hoe 
duurzamer de tewerkstelling hoe hoger die baten.

Welk scenario is het voordeligst voor de overheid?
Voor deze scenario’s keken de onderzoekers naar de 
groep die in eerste instantie van arbeidsongeschikt-
heid opnieuw aan de slag is gegaan via uitzendwerk. 
De mensen die ongeveer een jaar nadat ze opnieuw 
op de arbeidsmarkt zijn gekomen via volledig of 
gedeeltelijk uitzendwerk en die daarna voltijds 
aan het werk zijn buiten de uitzendsector, 
brengen de overheid het meeste op. Het tweede 
meest gunstige scenario is dat de persoon in kwestie 
blijvend aan de slag is, volle-dig, in uitzendarbeid. 
In de middenpositie staat de transitie naar 
gedeeltelijke tewerkstelling, al dan niet via 
uitzendwerk. De overheid haalt geen enkele op-
brengst uit de transitie naar arbeidsongeschiktheid 
(wel uit de transitie naar een ander statuut omdat 
de werkloosheidsuitkering lager is dan de 
arbeidsonge-schiktheidsuitkering).

Wat de kosten voor de uitzendkantoren betreft, dat 
is op basis van de huidige gegevens niet systematisch 
in kaart te brengen. Uitzendkantoren schatten dat 
een reguliere begeleiding 1.950 tot 3.900 euro per 
traject kost. Trajecten voor personen met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig zieken, 
zijn de helft duurder. En hoe minder mensen ze duur-
zaam aan werk helpen, hoe hoger de kost.

Begeleidingstrajecten voor langdurig zieken gericht 
op re-integratie via uitzendwerk mogen de overheid 
gemiddeld niet meer kosten dan 20.540 euro per jaar 
om kostendekkend te zijn. Dit gaat enkel over trajec-
ten die effectief tot tewerkstelling leiden, voltijds of 
deeltijds, en zowel in de uitzendsector als in andere 
sectoren.
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8. Aanbevelingen

Drie werven vragen actie voor 
re-integratie via uitzendwerk

Werf 1 
Investering in en door uitzendkantoren
Het ontbreekt uitzendkantoren vaak nog aan exper-
tise en kennis van maatregelen zoals gedeeltelijke 
werkhervatting om langdurig zieken met succes te 
matchen met een werkgever. Ze kunnen die expertise 
onder meer binnenhalen via een samenwerking met 
gespecialiseerde partners om samen een geïntegreer-
de aanpak uit te werken. Sectorfederaties kunnen 
juridische informatie en goede voorbeelden voor de 
re-integratie van langdurig zieken delen.

Uitzendkantoren botsen ook op de grenzen van hun 
commerciële logica omdat langdurig zieken meer dan 
andere sollicitanten behoefte hebben aan tijdrovend 
maatwerk en persoonlijke begeleiding. Nochtans is de 
re-integratie van arbeidsongeschikten een strategisch 
interessant spoor, nu de krapte op de arbeidsmarkt 
werkgevers dwingt de blik te verruimen. Een structu-
rele samenwerking tussen VDAB en uitzendkantoren 
is in dit opzicht misschien een interessanter business-
model.

Om bedrijven te overtuigen om deze doelgroep een 
kans te geven, is communicatie cruciaal. Uitzend-
kantoren kunnen op voorhand al met hun klanten 
bespreken welke aandachtspunten er zijn, bijvoor-
beeld aanpassingen op de werkvloer, en op welke 
steunmaatregelen bedrijven en werknemers kunnen 
rekenen. Ze kunnen bedrijven ook opvolging aanbie-
den na de plaatsing. Deze steun en expertise kunnen 
werkgevers overtuigen om langdurig zieken in te zet-
ten.

Ook voor langdurig zieken moeten uitzendkantoren 
de drempel verlagen. Ze kunnen fysieke of digitale 
infomomenten organiseren, zodat langdurig zieken 
beter kunnen inschatten wat te verwachten. Uitzend-

kantoren kunnen benadrukken hoe belangrijk open 
communicatie is om de kans op succes te verhogen. 
Ze kunnen wijzen op hun uitgebreide netwerk van 
werkgevers en op de loopbaanbegeleiding binnen uit-
zendkantoren die hen kan helpen een sector of een 
bedrijf te vinden dat bij hen past.

Werf 2
Lokaal netwerk voor integrale en efficiënte 
begeleiding
Langdurig zieken hebben niet altijd de energie om 
overal de juiste informatie bijeen te zoeken. Een 
interessant spoor is het uitbouwen van een lokaal 
netwerk waarin sleutelspelers elkaars werking kun-
nen versterken en waar nodig doorverwijzen, zodat 
langdurig zieken op elk moment weten waar ze voor 
welke informatie en begeleiding terechtkunnen en 
niet door de mazen van het net glippen. VDAB, GTB, 
vzw’s, ziekenfondsen en uitzendkantoren kunnen 
hiervoor structureel samenwerken.

Dit contact verbetert de informatie-uitwisseling, en 
verschaft inzicht in de vraag- en aanbodzijde van de 
lokale arbeidsmarkt: welke vacatures zijn er, waarom 
zou deze persoon een goede werknemer zijn, welke 
aanpassingen zijn nodig op de werkvloer? Dit kan 
werkgevers en uitzendconsulenten stimuleren om 
deze doelgroep een kans te geven en iedereen spon-
taner doen denken aan uitzendwerk om een langdu-
rig zieke opnieuw aan de slag te helpen gaan.

Voor een nog intensiever contact kan geïnvesteerd 
worden in een brugfiguur die de kloof tussen de 
verschillende organisaties verkleint. Zo’n brugfiguur 
is een schakel tussen uitzendkantoren en gespeci-
aliseerde organisaties. Uitzendkantoren krijgen zo 
gerichte informatie, de gespecialiseerde organisaties 
raken via de brugfiguur vertrouwd met de werking 
van uitzendkantoren en hun mogelijkheden. Ze kun-
nen samen nagaan of de persoon in kwestie geschikt 
is voor uitzendwerk en de uitzendconsulent helpen 
gerichter te zoeken.
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Het re-integratietraject heeft de grootste kans op 
slagen als één vaste contactpersoon het coördineert 
en toegang heeft tot alle relevante informatie. Die 
kan, indien nodig, de langdurig zieke doorverwijzen. 
Dit maakt de dienstverlening ook overzichtelijk en 
beheersbaar. In elke organisatie moet minstens één 
centraal aanspreekpunt zijn, en idealiter voor elk 
re-integratietraject over de grenzen van organisaties 
heen.

Werf 3
Informatiedoorstroming verbeteren
De privacywetgeving zet een rem op de informatie 
die beschikbaar is voor arbeidsconsulenten bij VDAB 
en GTB, en voor uitzendconsulenten. Nochtans zou 
relevante informatie hen kunnen helpen in te schatten 
wie welke soort begeleiding nodig heeft, wat haalbaar 
is op de werkvloer en wie in aanmerking komt voor 
bepaalde steunmaatregelen. Een betere doorstroming 
van informatie levert zo een vlottere re-integratie op.

Uitzendconsulenten zullen misschien ook sneller aan 
langdurig zieken denken als potentiële sollicitanten 
als deze doelgroep zichtbaar is en makkelijker kan ge-
vonden worden. Een mogelijk spoor is een database 
met geïnteresseerden die via uitzendwerk willen te-
rugkeren naar de arbeidsmarkt. Uitzendconsulenten 
kunnen dan hun communicatie en begeleiding van 
bij het begin op deze doelgroep afstemmen.

Om te vermijden dat langdurig zieken steeds weer 
dezelfde (gevoelige) informatie moeten delen, is het 
ook belangrijk dat de informatie vlot circuleert tus-
sen de persoon in kwestie, de bemiddelaar bij GTB/
VDAB, de uitzendconsulent en de werkgever. Consu-
lenten en bemiddelaars weten zo uit eerste hand wat 
de sollicitant al als bagage heeft.

Hoe algemene drempels voor 
re-integratie wegwerken?

Hoe vroeger de terugkeer naar werk wordt 
aangekaart tijdens de ziekteperiode, hoe beter. 
Langdurig zieken hebben daarbij behoefte aan 
heldere en correcte communicatie over de ge-
volgen van een terugkeer naar werk en over de 
beschikbare steunmaatregelen. Langdurig zieken 
moeten daarbij geholpen worden om zich be-
wust te worden van hun meerwaarde voor de 
arbeidsmarkt. Werkgevers moeten om dezelfde 
reden werk maken van een competentiegericht 
HR-beleid, dat vertrekt van de kansen en de com-
petenties die er nog zijn. Beiden zijn geholpen 
door een arbeidsbemiddeling die kort op de bal 
speelt en door een eenvoudige, transparante 
en digitale administratie. Dit alles moet gestut 
worden door een geoptimaliseerd actief arbeids-
marktbeleid, dat werken altijd laat lonen.
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