Bijlage 1

Reality check: re‐integratie van langdurig zieken door de ogen van de zieke werknemers
In maart‐april 2017 hield het ABVV een grote enquête, genaamd ‘Modern Times 2’, bij 14.505
werknemers. Deze enquête wees uit: werk maakt steeds meer mensen ziek! "80,4% van de
respondenten vindt dat de manier waarop het werk momenteel door hun werkgever wordt
georganiseerd, gevolgen kan hebben voor hun lichamelijke of mentale gezondheid". Ondanks deze
realiteit, blijft de regering de zieken frontaal aanvallen, in plaats van de ziekte zelf aan te pakken.
Hieronder vindt u enkele anonieme getuigenissen die we hebben ontvangen van werknemers in het
kader van onze enquête ‘Back to Work’, die we hebben gevoerd van 27 november tot 31 december
2017 bij 1.305 werknemers.


Michel, 35 jaar, banksector

“Na een lange periode van ziekte, hernam ik deeltijds mijn werk, maar mijn werkgever laat mij
regelmatig overuren doen. Na overwerk ben ik verplicht om een hogere dosis pijnstillers te nemen.
Hierover praten met mijn leidinggevende, helpt niets. Wanneer ik van mijn werk thuiskom, kan ik niets
meer in het huishouden doen.”


Sophie, 42 jaar, distributiesector

“Ik heb meer dan tien jaar in een grootwarenhuis gewerkt. Helaas heb ik in die tien jaar niet veel rust
gekend. Eén van de directieleden zette heel wat druk op mij. Dat probleem was gekend bij iedereen.
Toch werd er niets gedaan om de situatie te verbeteren, ondanks de vele klachten, de vele gevallen van
langdurige ziekte bij de personeelsleden en meerdere vrijwillige vertrekken ... Ik wil re‐integreren in het
bedrijf, maar er is niets veranderd of ingevoerd om te vermijden dat ik herval.”


Alexandre, 38 jaar, werkloos

“Na bijna één jaar op de mutualiteit omwille van een burn‐out, verklaarde de adviserend geneesheer
me ‘geschikt voor werkhervatting’. Nadat ik in het re‐integratietraject was gestapt, heb ik echter mijn
medische C4 gekregen. Het grote probleem van dit alles is dat ik nu moet leven met een
werkloosheidsuitkering van €450 , in plaats van met €1.000 bij de mutualiteit. Ik zeg ‘leven’, maar
eigenlijk zou ik moeten zeggen ‘overleven’... Want sinds ik in de werkloosheid zit, maak ik de grootste
ellende door die je je maar kunt inbeelden! Schulden.”


Valérie, 43, bediende

“Als gevolg van mijn stresserende job kwam ik in een burn‐out. Na een opname in een psychiatrisch
ziekenhuis, ging ik deeltijds werken zonder dat mijn takenpakket werd aangepast. De directie beloofde
een oplossing, maar die kwam er nooit. Er werd geen rekening gehouden met mijn situatie en ik ben
bang om te hervallen.”
We concluderen dat deze verhalen ons sterken in onze analyse. Ondanks de ruchtbaarheid die eraan
is gegeven, stellen we vast dat het re‐integratietraject van langdurig zieken zoals voorgesteld door
minister De Block eigenlijk niet werkt. Meer nog, het stort de zieke werknemers in wanhopige situaties,
of zelfs in de armoede. We hopen dat ernstig overleg mogelijk is. Daarnaast blijven we vooral ook
pleiten voor een preventiebeleid en voor een echte wet over re‐integratie die de zieke werknemers
beschermt en die bepaalde verplichtingen oplegt aan de werkgevers op het vlak van aangepast werk.

