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Beleidsaanbevelingen op korte termijn  

Voor de finale doelgroep  

Aanbeveling 1: zet in op ondersteuning bij werkhervatting ook na lichte hersenschade 

(microniveau).  
Creëer de mogelijkheid voor zorgactoren om vroeg in het herstelproces aandacht te hebben voor 

(arbeids)participatie en de bijhorende uitdagingen. De neurologische ernst van het hersenletsel blijkt 

een slechte voorspeller van functionele gevolgen en restverschijnselen (Van Heughten, 2020). In onze 

conceptuele figuur (zie figuur A) zetten we ‘vroeg aandacht besteden aan werk’ daarom centraal. Zo 

worden ook personen die kort in het ziekenhuis verblijven en minder intensief opgevolgd worden 

geïnformeerd over (1) NAH en mogelijke gevolgen voor (arbeids)participatie; en (2) mogelijke 

ondersteuning door zorg- en/of werkactoren.  

Creëer de mogelijkheid voor zorg- en werkactoren om personen met lichte hersenschade langdurig op 

te volgen zodat ze op verschillende tijdstippen de noden/wensen van de persoon en van het werk mee 

kunnen aanpassen/monitoren (Branningan et al., 2017; Duong et al., 2019; Frank et al., 2016; Murray 

et al., 2021). 

Creëer de mogelijkheid om een persoon met (lichte) hersenschade later te laten instappen in een 

AGR-traject. Het kan immers dat de persoon pas later ervaart dat AGR een meerwaarde kan zijn (bv. 

na uitval bij werkhervatting). 

  

 

Figuur A. Arbeid(re-)integratie als model 
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Aanbeveling 2: stimuleer maatwerk bij arbeidsgerichte revalidatie (AGR) na NAH (microniveau).   
Zet in op AGR op maat. Een NAH is een ingrijpende gezondheidsaandoening die het leven van de 

persoon zelf en ook dat van de naasten wijzigt (afhankelijk van de ernst van het NAH en de gevolgen 

voor het functioneren). Net zoals elke persoon uniek is, is elke hersenletsel en de impact daarvan op 

het functioneren uniek.  

Het verstoord ziekte-inzicht kan ervoor zorgen dat het tijd kost om de persoon bewust te maken van 

(de gevolgen van) het NAH. Het rouwproces (verlies van fysieke en mentale gezondheid) kan ervoor 

zorgen dat personen zich na het doorlopen van de algemene revalidatie nog niet klaar voelen voor een 

AGR-traject. 

Zorg daarom voor een traject op maat om (terug) te werken zowel bij zorg- als bij werkactoren. De 

zorgprofessional en, indien nodig, de bemiddelaar werk ondersteunen zowel de persoon als de 

werkomgeving op maat. We visualiseren dit in onze conceptuele figuur (figuur A) door (1) de centrale 

‘accordeon’: het zorg- en werktraject kunnen elkaar meer of minder overlappen, afhankelijk van de 

noden van de persoon; en (2) door het cyclisch proces waarin je iteratief en flexibel inspeelt op de 

noden van de persoon (Murray et al., 2021).  

Een meer cliëntgestuurde en positieve aanpak biedt mogelijkheden aan de persoon om te exploreren 

wat de wensen, noden en mogelijkheden zijn en hoe die te realiseren (Mills & Kreutzer, 2016).  

• Een cliëntgestuurde aanpak houdt in dat de zorgprofessional vanuit een holistisch kader 

samen met de persoon behandeldoelen op maat formuleert. Zo verschuift het perspectief: je 

focust niet alleen op de persoon, maar ook op het (sociale) netwerk rondom de persoon. We 

zetten daarom in op het gebruik van ICF-gebaseerde instrumenten (International 

Classificiation of Functioning, disability and health: WHO, 2001).  Zo wordt arbeids(re-

)integratie een “EN-EN” verhaal waarbij zorgactoren de persoon versterken en coachen, maar 

ook de werkcontext en het beleid nodig zijn om een AGR-traject de maximale slaagkansen te 

geven. De persoon met NAH exploreert met relevante actoren hoe ze samen de context 

kunnen aanpassen om de arbeidsparticipatie te maximaliseren.  

• Een positieve, waardengerichte aanpak van AGR houdt in dat de zorgprofessional start vanuit 

sterktes, mogelijkheden en waarden van de persoon met NAH en niet alleen rekening houdt 

met stoornissen en beperkingen. Dit zorgt ook voor een perspectiefverschuiving: de focus ligt 

niet alleen op uitdagingen, maar ook op mogelijkheden en hefbomen. We starten daarom 

vanuit het begrip positieve gezondheid (Huber et al., 2021) en koppelen dit concreet aan tien 

principes voor arbeidsgerichte revalidatie (Mills & Kreutzer, 2016).  

 

Aanbeveling 3: geef de persoon meer leerkansen tijdens het hersteltraject (microniveau). 
Ondersteun de persoon met NAH om zich het geleerde eigen te maken, dit te generaliseren naar 

andere contexten en om de overgang van therapie naar werk geleidelijk te laten verlopen. Het is voor 

de persoon met NAH niet evident om zelf de vertaalslag te maken en de geleerde strategieën toe te 

passen in een andere context, zoals de werkcontext (Howe et al., 2017; Radford et al., 2018).  

We concretiseren dit door de persoon te versterken via de stap ‘re-integreren op de werkvloer’ (zie 

figuur B). Dit is een vorm van voortgezette revalidatie op de werkvloer waarbij de zorgprofessional, in 

overleg en samen met andere actoren (zoals de adviserend arts van het ziekenfonds, de arbeidsarts 

en de bemiddelaar werk) de persoon kan ondersteunen op de werkvloer en ‘on the job’ strategieën 

kan aanleren. Zo’n voortgezette revalidatie op de werkvloer, als voortraject voor een latere 
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werkhervatting, maakt mogelijk dat de persoon en de werkomgeving onder veilige voorwaarden 

kunnen uitproberen wat haalbaar is en hierin kunnen groeien.  

De zorgactor geeft deze voortgezette revalidatie op de werkvloer vorm in overleg met de persoon en 

andere relevante actoren. Samen maken ze een helder plan van aanpak met daarin duidelijke 

afspraken over invulling, duur en verdere opvolging van het AGR-traject. Er is daarbij een onderscheid 

tussen progressieve werkhervatting als re-integratiemaatregel en voortgezette revalidatie op de 

werkvloer. Bij deze laatste is er duidelijk sprake van een arbeidstherapeutisch karakter en is de afstand 

tot betaald werk nog (te) groot.  

 

Figuur B. Arbeidsgericht revalideren 

 

Aanbeveling 4: zet maximaal in op (arbeids)participatie (micro- en mesoniveau).  
Zorgactoren focussen niet enkel op het herwinnen van vaardigheden, maar begeleiden de persoon 

met NAH om die vaardigheden effectief in te zetten in de maatschappij. De focus ligt op het 

analyseren van het doel (i.e. (arbeids)participatie) en minder op het analyseren van het probleem (i.e. 

NAH) (Bannink, 2009). We hanteren daarom in ons draaiboek een concreet biopsychosociaal 

referentiekader, m.n. International Classification of Functioning, disability and health (ICF: WHO, 2001) 

als holistisch kader. 

 

Aanbeveling 5: zet meer in op interprofessioneel samenwerken binnen de zorg en tussen zorg 

en werk (mesoniveau).   
Stimuleer zorgactoren om over disciplines heen samen een behandelplan op maat van de persoon 

met NAH uit te werken.  

In de 

zorg-

instelling 

Op de 

werk-

vloer 
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Stimuleer zorg- en werkactoren om over diensten en sectoren heen actief samen te werken. 

Werkhervatting na NAH is een complex proces waarbij verschillende factoren en actoren een rol 

spelen. Er is expertise bij de zorgactoren over (de gevolgen van) NAH voor het werkgerelateerd 

functioneren. Er is expertise bij de werkactoren over arbeids(re-)integratie. Bij een interprofessionele 

samenwerking wordt al deze expertise maximaal ingezet, wat versterkend werkt voor de betrokken 

actoren en voor de persoon met NAH zelf: zorgactoren verruimen hun kennis/vaardigheden over 

arbeids(re-)integratie, werkactoren verruimen hun kennis/vaardigheden over (de gevolgen van) NAH 

en ze empoweren de persoon om zelf beslissingen te nemen (Howe et al., 2017; Radford et al., 2018).  

Creëer de mogelijkheid om deze samenwerking vorm te geven in de zorginstelling zelf: het ‘We-go-to-

work-project’ (GTB) sluit hierop aan. Het past bij aanbevelingen in de literatuur (Murray et al., 2021: 

‘active stakeholders engagement’; Stergiou-Kita et al., 2012) en bij de adviezen in de Nederlandse 

Richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie (2021) (‘een behandelteam bevat ten minste een persoon met 

kennis van NAH en een persoon met kennis van het wettelijk kader’). 

 

Aanbeveling 6: zorg voor een vast aanspreekpunt binnen de zorg (mesoniveau).  
Deze persoon, i.e. de re-integratiecoach (of disability casemanager), is lid van het behandelteam en 

kent zo de (mogelijkheden van de) persoon. Een vast en vertrouwd aanspreekpunt schept helderheid 

en ondersteunt de persoon met NAH om te weten welke actor die wanneer voor welke rol kan/moet 

betrekken (zie figuur C). Andersom is het ook voor andere actoren (zoals bemiddelaar werk, adviserend 

arts van ziekenfonds en/of werkomgeving) helder bij wie ze terecht kunnen met vragen over het AGR-

traject.  

De re-integratiecoach zorgt er zelf voor dat het re-integratieadvies (i.e. de visie van het arbeidsgericht 

behandelteam op terugkeer naar werk van de persoon) de juiste actoren bereikt. Zo  optimaliseert de 

re-integratiecoach de communicatie tussen de actoren en faciliteert die het arbeids(re-

)integratieproces in verschillende richtingen (Dol et al., 2021; Eriksson et al., 2019; Radford et al., 2018).  

 

 
Figuur C. Doolhof relevante actoren betrokken bij arbeids(re-)integratie 

(geïnspireerd op www.youngstroketoolbox.nl) 

Een re-integratiecoach heeft up-to-date kennis van (de gevolgen van) het NAH, de 

participatiemogelijkheden en het wettelijke kader rond arbeids(re)integratie en 

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/we-go-work-limburg
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/we-go-work-limburg
http://www.youngstroketoolbox.nl/
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arbeidsongeschiktheid. Deze persoon kan aandacht hebben voor werk doorheen het volledige 

continuüm van zorg gaande van de post-acute tot de lange-termijnfase. 

 

Aanbeveling 7: maak tewerkstellingsondersteunende maatregelen toegankelijk voor elke 

persoon met NAH 
Creëer duidelijke codes voor personen met NAH.  

Als het NAH erkend wordt als een arbeidsbeperking zijn, dan heeft de persoon recht op 

tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Om die erkenning te krijgen, vult de behandelend arts 

een formulier in. De arts onderbouwt de keuze met een code of meerdere codes uit de lijst 

‘problematieken voor indicatie van arbeidshandicap’. De VDAB beslist op basis van dat formulier en 

de code(s) over deze erkenning. Het is echter niet altijd eenvoudig voor de behandelend arts om de 

drempels/beperkingen van de persoon met NAH te koppelen aan een correcte code. Zo kan het zijn 

dat personen met NAH de erkenning niet krijgen, hoewel ze hier wel voor in aanmerking komen.  

 

Voor alle dienstverleners  

Aanbeveling 8: zet in op 'ontschotting' en maak verschillende relevante actoren bewust van 

hun rol/taak in het (re)integratieproces (mesoniveau).  

Creëer de mogelijkheid om over disciplines, diensten en sectoren heen actief samen te werken. Dit 
sluit aan bij de principes van disability management (i.e. ‘betrek alle noodzakelijke sleutelfiguren’) en 
positieve psychologie (i.e. ‘sociale steun voedt succes’ en ‘kennis bevordert kracht’).   

Zo focus je op interprofessioneel, cliëntgestuurd samenwerken. De betrokken zorg- en werkactoren 
zetten samen met de persoon een concreet plan van aanpak uit voor arbeids(re-)integratie en 
ondersteunen de persoon bij de uitvoering. In onze conceptueel figuur (figuur A) symboliseren we dit 
door de persoon met NAH centraal te zetten. De persoon heeft de regie over het hele re-
integratietraject. Relevante actoren staan rondom de persoon om die te ondersteunen en 
empoweren. De tekstballonnen tussen de actoren visualiseren hun onderlinge, actieve samenwerking.  

In Nederland is de werkgever bijvoorbeeld verplicht om actief mee op zoek te gaan naar mogelijkheden 

voor arbeids(re)integratie.  

 

Aanbeveling 9: optimaliseer een maximale informatie-uitwisseling (mesoniveau).  
Zet in op het delen van informatie over disciplines, diensten en sectoren heen. Door informatie, met 

toestemming van de persoon met NAH, te delen, vermijd je dat de persoon telkens opnieuw 

hetzelfde verhaal moet doen en versterk je het sociale netwerk rondom de persoon. (Richtlijn NAH 

en Arbeidsparticipatie, 2021: ’betrek netwerk en wissel relevante informatie uit’).  

In kader van dit project overlegden we met onze nationale en transnationale partners over welke 

informatie idealiter doorstroomt van zorg naar werk. We concretiseren dit door ICF als gedeelde taal 

en gedeeld kader te gebruiken (figuur D): bij de aanmelding voor AGR, bij de aanmelding bij de 

bemiddelaar werk en tijdens de opvolging op de werkvloer stellen zorgactoren een ICF-gebaseerd 

persoons- en functieprofiel op (UZ Gent, 2019). Zo kunnen bij elke aanvraag op het 

aanmeldingsdocument voor GTB of op de aanvraag voor werkondersteunende maatregelen 
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richtinggevend een aantal categorieën uit ICF toegelicht worden. Zo ondersteunen we de 

biopsychosociale visie en benaderen we de persoon vanuit een holistisch perspectief (met oog voor 

externe en persoonlijke factoren).     

 

Figuur D.  International Classification of Functioning, Disability and Health 

 

Specifiek voor zorgactoren  

Aanbeveling 10: maak van 'terugkeer naar werk' een gedeelde verantwoordelijkheid.  
Terugkeer naar de werkvloer na NAH is geen alles-of-niets verhaal en begint niet pas als de revalidatie 

wordt afgerond. Tijdens het hersteltraject dient het thema werk “warm” te worden gehouden en 

krijgt de persoon perspectief op het leven na de revalidatie (Ottomanelli & Goetz, 2016; Guzik et al., 

2020).  We concretiseren dit door vroeg aandacht te besteden aan werk en door de persoon op 

regelmatige tijdstippen tijdens het AGR-traject te bevragen hoeveel vertrouwen die heeft om het werk 

te hervatten, hoeveel belang die hecht aan werk en wat kan helpen om terug te keren naar werk.  

Zo is de persoon beter geïnformeerd en kan die bewust kiezen hoe die het eigen hersteltraject vorm 

wil geven. De persoon kan tijdens het revalidatie- of zorgtraject (tijdens de ziekteperiode) reeds een 

eerste stap richting werk zetten. Het behandelteam kan dan ondersteunen bij vragen die de persoon 

met NAH, de naasten, de bemiddelaar werk en/of de werkomgeving zich stellen. We concretiseren dit 

door in te zetten op actief, interprofessioneel samenwerken, i.e. verschillende zorg- en werkactoren 

ondersteunen de persoon en delen actief hun kennis/vaardigheden met de persoon en met elkaar.    

 

Aanbeveling 11: maak zorgactoren meer bewust van hun rol om personen met NAH te laten 

(re-)integreren op de werkvloer (mesoniveau). 
Stimuleer een perspectiefverschuiving: zorgactoren focussen minder op het probleem (i.e. het NAH) 

en meer op het doel (i.e. arbeidsparticipatie). Zo krijgt het thema ‘werk’ een plaats in het 

hersteltraject.  

We concretiseren dit door vroeg aandacht te besteden aan werk. Zo hebben zorgactoren ook aandacht 

voor personen met een licht NAH die geen revalidatie volgen, maar voor wie duurbelastbaarheid door 

het NAH ook verminderd kan zijn. Het verhoogt de kans dat ook deze groep duurzaam zal terugkeren 

naar de werkvloer (NAH en arbeidsparticipatie, herziene Nederlandse richtlijn, 2021; Watkin et al., 

2019).  
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Aanbeveling 12: maak een conventie voor arbeidsgerichte revalidatie (AGR) (micro- en 

mesoniveau).  
AGR vereist maatwerk. Een aparte conventie creëert ruimte/tijd en verhoogt de expertise van 

zorgactoren. Zo krijgt het thema ‘werk’ een plaats in het revalidatietraject. Waar klassieke revalidatie 

focust op het herwinnen van vaardigheden, zet AGR in op het vertalen en generaliseren van die 

vaardigheden naar werkvaardigheden (Dol et al., 2021).  

• Voor personen met een NAH is het, door de impact van het NAH op hun fysieke, cognitieve en 

psycho-emotionele vaardigheden, niet eenvoudig om zelfstandig die vertaalslag te maken. 

Door een specifiek AGR-traject op te zetten kunnen zorgactoren de persoon met NAH 

stapsgewijs begeleiden bij het maken van die transfer: (1) de persoon met NAH herwint 

vaardigheden in een veilige revalidatiecontext; (2) de persoon maakt de transfer naar het 

herwinnen van werkvaardigheden in dezelfde veilige, revalidatiecontext; en (3) de persoon 

maakt de transfer naar het herwinnen van dezelfde werkvaardigheden in een andere context 

(voortgezette revalidatie op de werkvloer).  

• Voor zorgactoren creëert dit ruimte/tijd/expertise om (1) de werkgerichte hulpvraag van de 

persoon met NAH te identificeren: om (2) de afstand tot werk te bepalen aan de hand van een 

persoonsprofiel (mogelijkheden en drempels van de persoon) en een functieprofiel (taakeisen 

en werkcontext van het werk); om (3) de afstand tot werk te verkleinen aan de hand van 

gericht trainen en coachen; en (4) om de persoon langdurig op te volgen en te ondersteunen 

tijdens de re-integratie. De expertise van de zorgactoren kan je gebruiken als hefboom voor 

arbeidsre-integratie.  

We concretiseren dit door een draaiboek uit te werken hoe zorgactoren arbeidsgericht revalideren 

vorm kunnen geven. We delen het AGR-traject op in stappen en verduidelijken voor elke stap een plan 

van aanpak: wie betrek je, wat zeg/doe je, hoe zeg/doe je dit en wat is het doel. 

 

Aanbeveling 13: creëer mogelijkheid om personen met NAH langdurig op te volgen.  
Uit de literatuur (e.g. NAH en arbeidsparticipatie, herziene Nederlandse richtlijn, 2021: ‘waarborg 

nazorg’) blijkt dat duurzaam re-integreren op de werkvloer voor personen met een NAH een nog 

grotere uitdaging vormt dan enkel terugkeren naar de werkvloer. Om te bewaken dat de tewerkstelling 

duurzaam blijft, is opvolging vanuit het AGR-team een meerwaarde.  

Creëer de mogelijkheid dat de persoon met NAH ook na het afronden van AGR terecht kan bij een vast 

aanspreekpunt (de re-integratiecoach) in de zorg. Dit kan onder de vorm van spontane consultaties 

bij de re-integratiecoach en/of revalidatiearts en onder de vorm van een jaarlijks follow-up moment. 

De re-integratiecoach kan vanuit de expertise rond NAH en werkhervatting de persoon adviezen geven 

en ook gericht doorverwijzen naar andere actoren.  

De RI-coach kan de persoon ondersteunen en samen in gesprek gaan met andere relevante actoren 

(zoals de arbeidsarts, de adviserend arts van het ziekenfonds en jobcoaches) om de werkhervatting 

duurzaam vol te houden. Door de samenwerking zorg-werk ook bij follow-up te voorzien, kan het AGR-

team mee nadenken over oplossingen om de duurzame werkhervatting te herstellen of te garanderen. 

Het AGR-team kan zo concrete handvaten geven aan loopbaanbegeleiding en/of gespecialiseerde 

jobcoaching.  
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We concretiseren dit (1) door bij arbeidsgericht revalideren expliciet een stap ‘duurzaam opvolgen’ 

toe te voegen (zie figuur B) en (2) door doorheen het ganse AGR-traject sterk in te zetten op 

samenwerken tussen disciplines, diensten en sectoren.  

 

specifiek voor werkactoren  

Aanbeveling 14: creëer een vast aanspreekpunt bij tewerkstelling.   
Er zijn heel wat actoren betrokken bij arbeidsre-integratie, waardoor het voor de persoon met NAH 

een moeilijk gegeven is en blijft om te weten wie instaat voor welke taken. De terug-naar-

werkcoördinator kan hier een belangrijke rol opnemen.  

In het kluwen van bemiddelaars werk, jobcoaches, gespecialiseerde jobcoaches en 

loopbaanbegeleiders is het voor de persoon met NAH en de naasten/werkomgeving niet eenvoudig 

om de weg te vinden (zie figuur C). Ook in deze fase kunnen de arbeidsarts en/of de adviserend arts 

van het ziekenfonds een actieve rol opnemen.  

 

Aanbeveling 15: verhoog de expertise bij tewerkstellingsdiensten rond NAH.  
Personen met NAH zijn zich onvoldoende bewust van de impact van hun NAH op het functioneren op 

de werkvloer. De onzichtbare gevolgen zoals verstoord ziekte-inzicht, rouwverwerking en 

vermoeidheid zorgen ervoor dat het ondersteunen van personen met NAH richting werk gepaard gaat 

met verschillende uitdagingen. Indien de persoon met NAH een verstoord ziekte-inzicht heeft, worden 

de moeilijkheden niet benoemd in de gesprekken of zijn deze niet bespreekbaar, maar wel aanwezig.  

Zorgactoren kunnen werkactoren (zoals bemiddelaars werk en jobcoaches) concrete handvaten geven 

hoe ze daarmee kunnen omgaan (Howe et al., 2017; Radford et al., 2018). Educatie en sensibilisatie 

kunnen hierbij helpend zijn, zodat werkactoren hier passend mee omgaan.  Door werkactoren en de 

werkomgeving bewust te maken van signaalsymptomen kunnen ze de persoon beter begeleiden. We 

concretiseren dit door signaalsymptomen te benoemen, concrete tips te geven hoe de persoon, de 

naasten en de werkomgeving hiermee kunnen omgaan en door op de projectwebsite een rubriek 

‘vragen en antwoorden’ aan te bieden waar de werkactor een passend antwoord/suggesties kan 

vinden op mogelijke vragen. 

  

Aanbeveling 16: creëer de mogelijkheid om de persoon met NAH langdurig op te volgen.  
Duid een eindverantwoordelijke aan, bij zorgactoren en/of bij werkactoren, om de persoon te 

ondersteunen. Zo is het voor de persoon helder bij wie die terecht kan. Het langdurig karakter is hierbij 

belangrijk, omdat het voor personen met NAH een uitdaging is om werk te hervatten en een nog 

grotere uitdaging om dat werk duurzaam vol te houden (Frank et al., 2016; Duong et al., 2019).  

Via een duurzame opvolging ondersteun je de persoon met NAH om met de werkomgeving actief in 

gesprek te gaan en ondersteuningsnoden effectief te benoemen (Branningan et al., 2017). 

We concretiseren dit (1) door bij arbeidsgericht revalideren expliciet een stap ‘duurzaam opvolgen’ 

toe te voegen (zie figuur A) en (2) door doorheen het ganse AGR-traject sterk in te zetten op 

samenwerken tussen disciplines, diensten en sectoren.  
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specifiek voor werkgevers  

Aanbeveling 17: sensibiliseer en informeer de werkomgeving over arbeids(re-)integratie van 

personen met NAH. 
Door het professioneel netwerk, met toestemming van de persoon, actief te betrekken tijdens het 

AGR-traject verlaag je voor de persoon zelf drempels om (duurzaam) terug te keren naar werk (Yeates, 

et al., 2020).  

Door de werkomgeving te sensibiliseren en informeren verhoog je hun kennis/vaardigheden over (de 

gevolgen van) NAH op de werkvloer. Een verstoord ziekte-inzicht en het verliesverwerkingsproces  

maken het niet eenvoudig voor de persoon zelf om de eigen mogelijkheden juist in te schatten. Een 

geïnformeerde werkomgeving kan signalen sneller herkennen en hierop inspelen. Ze kunnen vroeg in 

het hersteltraject helpen om een eerste inschatting te maken van het werk dat de persoon deed voor 

het NAH. Ze kunnen tijdens het AGR-traject helpen om een gedetailleerd functieprofiel op te stellen. 

Ze kunnen bij effectieve terugkeer naar de werkvloer de persoon ondersteunen door de gemaakte 

afspraken rond re-integratie mee te bewaken en waar nodig ook aan te passen, bv. na een 

evaluatiemoment met de betrokkenen. Vrijwilligheid, motivatie en vertrouwen bij beide partijen (i.e. 

de werkomgeving en de persoon zelf) zijn belangrijk voor een succesvol (re-)integratietraject. 

We concretiseren dit door op de projectwebsite een rubriek ‘vragen en antwoorden’ aan te bieden 

waar de werkomgeving een passend antwoord/suggesties kan vinden op mogelijke vragen. 

 

Beleidsaanbevelingen op (middel)lange termijn  

Voor de finale doelgroep 

Aanbeveling 18: vereenvoudig het wettelijk en financieel kader.  
Met de rubriek ‘vragen en antwoorden’ op de projectwebsite (Q&A) en de wegwijzers wettelijk kader 

arbeidsongeschiktheid en arbeids(re-)integratie proberen we om het wettelijk kader en de re-

integratiemogelijkheden zo helder mogelijk te krijgen voor de personen met NAH en de naasten. Dit 

vraagt van de zorgprofessionals expertise en samenwerking met alle actoren.  

Hier zien we in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland dat er een hogere graad van complexiteit 

bestaat in België door de verschillende statuten (m.n. contractuele werknemers in de privésector, 

contractuele/statutaire werknemers bij de Vlaamse/federale overheid, zelfstandigen en 

werkzoekenden). We beseffen dat dit een doel op lange termijn is, gezien de complexe staatstructuur 

met federale en regionale bevoegdheden en de gevoeligheden betreffende personeelsstatuten.  

Aanbeveling 19: creëer meer uniformiteit in personeelsstatuten. 
Nu gelden er per statuut (m.n. contractuele werknemers/ambtenaren, statutaire ambtenaren bij de 

Vlaamse/federale overheid, zelfstandigen en werkzoekenden) verschillende regels/mogelijkheden 

naar arbeidsre-integratie. Dit onderscheid maakt het moeilijk voor zorg- en werkactoren om personen 

met NAH de juiste informatie te geven. Daarnaast zorgt het ervoor dat niet iedereen dezelfde kansen 

krijgt voor arbeidsre-integratie.  

Meer uniformiteit in personeelsstatuten zorgt ervoor dat het behandelteam de persoon makkelijker, 

sneller en juister kan informeren en ondersteunen. Daarnaast creëert het een tijdswinst die 

geïnvesteerd kan worden in een betere begeleiding/behandeling.  

https://www.thomasmore.be/werken-na-hersenletsel
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Aanbeveling 20: creëer micro-jobs.  
Ondersteun werkgevers die taken willen bundelen tot een takenpakket dat met een laag aantal uur 

kan worden afgewerkt. Zo is het voor meer personen met NAH haalbaar en realistisch om het werk 

terug op te pakken en duurzaam vol te houden. 
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