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Iets over mezelf



Iets over emino
• Emino, 9 maand jong 30 jaar ervaring

• handicap/beperking/ziekte en impact op werk

• werkgevers, werkzoekenden, werknemers & onderwijs

• Partner voor VDAB als gespecialiseerde opleidingsdienst (GOB)

• Inclusieve arbeidsmarkt met duurzame loopbanen

• 21 locaties in Vlaanderen en Brussel



Wat is arbeidshandicap? (bron VDAB)

vAandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard (autisme, 
rugklachten, chronisch vermoeidheidssyndroom, …)

vPsychosociale problematiek (multipele problematiek)
omwille van psychosociale problemen moeilijk om werk te vinden 
(partnergeweld, verslavingsproblematiek, dreiging dakloosheid, financiële 
problemen, …)

vUiterst kwetsbare werkzoekenden: werkzoekenden die gedurende minstens 
24 maanden geen beroepsarbeid hebben verricht om persoonlijke redenen.



Iets met cijfers - werkzoekenden
Cijfers: Arvastat mei 2018

Of: 22 831 WZ die NIET tot een specifieke doelgroep 
behoren 

Aantal openstaande vacatures April 2018:
270 259 



Iets met cijfers – re integratie

• Gemiddeld 350.000 werknemers ziek thuis
• 1 op 5 tss 24 en 65 jaar zit meer dan 1 jaar ziek thuis
• Stijging langdurig zieken afgelopen 10 jaar: 70 %

Succesvolle re integratie
• In dialoog tss werknemer en werkgever
• Voor 6 maanden ziek thuis en zeker voor 1 jaar ziek thuis
• Multidisciplinair met een plan



Iets met cijfers – werken na kanker

• 40% personen die kanker krijgen, zijn tussen 18 – 65j            
(= beroepsactieve leeftijd)
• Gemiddeld 64% 

gaat terug aan het werk of blijft werken
• Gemiddelde periode van uitval
• 73% na 18m terug aan het werk na diagnose

Onderzoek Mehnert et al_Employment Issues_Cancer_2013
Nederland 70% na 18m (gedeeltelijk) aan het werk
Rentree: na 10-18 maanden stappen naar werk



Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt? 
Waarom is het nu het moment om te kiezen voor de P van People?
Ø omdat de beschikbare arbeidsreserve voor meer dan 80% bestaat uit 

werkzoekenden uit kansengroepen
Ø omdat meer ernstige ziektes levenslang worden en werken met een 

chronische ziekte meer een beeld van de toekomst wordt 
Ø omdat gelukkige werknemers beter presteren en loyaal zijn
Ø omdat bedrijven/organisaties die voor MVO gaan een voorsprong 

hebben in hun bedrijfsvoering én een aantrekkelijke werkgever zijn



Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt? 

What’s in it for you? 
Ø verhoogde toegang tot geschikte medewerkers
Ø werkzaam werk en retentie voor je huidige medewerkers
Ø slim design van je HR ifv je operationele processen
Ø je zorgt ervoor dat je écht een afspiegeling van de maatschappij bent   

qua personeelsbestand



Omgaan met drempels bij werving & selectie
Ø De vacature: 
• Zoek je een witte raaf? Witte raven bestaan niet meer – kijk je  naar 

competenties of diploma’s?
• Redelijke aanpassingen vermelden
• Openheid voor arbeidsbeperking vermelden & mogelijkheid tot 

jobcarving
Ø De wervingsprocedure 
• standaard? Of afwijking mogelijk?
• gesloten procedure voor personen met een beperking?
• mogelijkheid tot stage of andere vorm van werkplekleren ipv een 

interview?



Omgaan met drempels bij werving & selectie

Ø Opleiding en inscholing
• doe (indien nodig) beroep op een jobcoach via een GOB in je buurt –

deze maakt mee de vertaalslag naar de werkvloer
• installeer peter-meterschap
• maak een helder opleidingsplan
• check of je:
• in aanmerking komt voor IBO of K-IBO? 
• Andere vormen van werkplekleren
• De Vlaamse ondersteuningspremie kan activeren
• Arbeidspostaanpassingen?



Retentie en loopbaanbeleid –
op naar jobdesign voor iedereen

• Jobdesign? Functiecreatie? Jobcarving? Jobcrafting?
• Uitgangspunt: werknemers inzetten op hun passie & talent
• Kansen voor mensen met een arbeidsbeperking: functiecreatie
• Wegknippen van minder complexe taken binnen complexe takenpakketten
• Gevolg 1: nieuwe functie voor werknemer met een minder complex 

profiel/praktijkgerichte achtergrond
• Gevolg 2: huidige medewerkers kunnen minder uitdagende taken ‘afgeven’
• Gevolg 3: stijging rendement en daling personeelskost
• Gevolg 4: Inclusie in je team 



Terug aan de slag na ziekte of ongeval?  

• Re-integratie start bij de ziektemelding
• Opmaken van re-integratieplan gebeurt idealiter voor de effectieve 

terugkeer
• Belang van duidelijke rollen en mandaten in opvolging van ziekte en 

re-integratie
• Redelijke aanpassingen voor mensen met handicap of chronische 

beperking
• Ondersteuning op de werkvloer voor werknemer, leidinggevende en 

collega’s



Terug aan de slag na ziekte of ongeval?  
Kernelementen van een goed re-integratieplan
• Een samenwerking tussen werknemer en werkgever
• Concreet: duidelijke afspraken rond takenpakket, werkritme, 

opvolging en tijd
• Over de 5 A’s: arbeidsverhoudingen, arbeidsinhoud, 

arbeidsvoorwaarden, arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden
• Heb oog voor het ritme van je werknemer, ondersteund door 

adviezen van arts/specialist
• Durf out of the box denken ikv tussentijdse stappen bij 

werkhervatting



Inspiratie uit de praktijk: 
getuigenis door  Patrick 

Luypaert 
(medewerker emino)



Aan de slag? Hefbomen en subsidies

Op individueel niveau van een medewerker (kosteloos owv
tussenkomst VDAB) via een GOB
Ø ondersteuning bij opmaak re-integratieplan tijdens ziekte
Ø ondersteuning bij herintrede in de job
Ø coaching van een werknemer die op drempels botst owv een 

kwetsbaarheid
Ø ondersteuning bij aanpassingen arbeidspost, werkcontext, jobdesign

voor werknemers met een kwetsbaarheid



Aan de slag? Hefbomen en subsidies

Voor uw team, dienst, (overheids)bedrijf/organisatie of bestuur
Ø opleidingen met ondersteuning van Diverscity en VVSG
• Verhoog je veerkracht
• Herkennen van signalen van stress- en burn-out voor leidinggevenden
• In open aanbod en inhouse bij lokale besturen

Zie https://www.aanbodvormingsfonds.com/vormingsfonds-focus-op-
talent

https://www.aanbodvormingsfonds.com/vormingsfonds-focus-op-talent


Aan de slag? Hefbomen en subsidies

Voor uw team, dienst, (overheids)bedrijf/organisatie of bestuur
Ø Raamcontract Poolstok
• Gunning aan emino ism Divergent en Compaan
• Voor: alle HR projecten en consultancyvragen mbt personeelsbeleid voor 

personen met een beperking, chronische ziekte en arbeidsbeperking – advies 
mbt meer inclusief ondernemen – Vorming, training en opleiding
• Meer info?

Poolstok – info@poolstok.be – 016/38 10 00
Of via je accountmanager van poolstok en via emino

mailto:info@poolstok.be


Aan de slag? Hefbomen en subsidies
Interessante linken
Ø https://www.unia.be/nl/publicaties-

statistieken/publicaties/brochure-aan-het-werk-met-een-handicap-qr
Ø www.rentree.eu – kosteloze begeleiding voor uw werknemer na 

kanker
Ø www.inzicht.be – loopbaanbegeleiding met expertise mbt beperking, 

handicap & chronische ziekte
Ø www.emino.be – contact voor alle eerdervernoemende diensten
Ø https://www.vdab.be/arbeidshandicap/default1.shtml - uitleg mbt

arbeidshandicap

https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/brochure-aan-het-werk-met-een-handicap-qr
http://www.rentree.eu/
http://www.inzicht.be/
http://www.emino.be/
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/default1.shtml


Vragen? Samenwerken?

Veerle Van den Bosch – directeur inclusief ondernemen
+32 (0)474 44 99 76
veerle.vandenbosch@emino.be
www.emino.be

mailto:veerle.vandenbosch@emino.be
http://www.eminobe/

