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1. VOORSTELLING VLAAMS 

PATIËNTENPLATFORM
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Het Vlaams Patiëntenplatform
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• Platform van 115 patiëntenverenigingen

• Onafhankelijk

• Algemene belangenbehartiging 

• Thema’s: patiëntenrechten, werkgelegenheid, 

verzekeringen, medicatie, patiëntenrechten, 

zeldzame ziekten, tegemoetkomingen …



2. HOE AAN DE SLAG MET EEN 

CHRONISCHE ZIEKTE?
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A. Redelijke aanpassingen

Passende maatregelen die in een concrete situatie en naargelang de 
behoefte worden getroffen om een persoon in staat te stellen toegang 
te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in de 
aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze 
maatregelen een onevenredige belasting vormen voor de persoon die 
deze maatregelen moet treffen. 

(Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie)

• “Een aanpassing die geen onevenredige belasting betekent 
of waarvan de belasting in voldoende mate gecompenseerd 
wordt door bestaande maatregelen”

• Een verplichting voor de werkgever

• Een recht voor de kandidaat-werknemer en werknemer

• Redelijke aanpassing tijdens sollicitatie én op de 
werkvloer
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Voorbeelden op de werkvloer

• Bereikbare en rolstoeltoegankelijke werkplaats

• Rustige werkplaats

• Ondersteuning van een collega

• Herschikking van de taken in een team

• Een goede bureaustoel voor mensen met 
rugproblemen

• De mogelijkheid om medicatie in te nemen 
tijdens werkuren

• Telewerk om verplaatsingen te beperken

• …
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Brochure van Unia
(interfederaal gelijkekansen-

centrum) over redelijke

aanpassingen op het

werk



B. Dienstverlening VDAB

• Loopbaanbegeleiding

• Jobcoaching

• Ondersteunende maatregelen
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Loopbaanbegeleiding 

• Heb je een job, maar voel je je ongelukkig 

op je werk of zit je met loopbaanvragen?

• Professionele ondersteuning

• Vrije keuze

• Elke 6 jaar recht op 8u 

loopbaanbegeleiding. Op te nemen in 1 

pakket van 8u of in 2 pakketten van 4u.

• Loopbaancheques

• Contact: VDAB servicelijn gratis nummer 

0800 30 700 11
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Jobcoaching

• Voor wie?

– 50 jaar of ouder

– Arbeidsbeperking

– Kortgeschoold

– Migratieachtergrond

• Wat houdt het in?

– Begeleiding op de werkvloer max 6 maanden

– Doel: ervoor zorgen dat je je goed in je vel 
voelt in je job en kwalitatief werk aflevert

13



14



Ondersteunende maatregelen VDAB

Doel = meer kansen op de arbeidsmarkt

voor personen met een arbeidsbeperking

2 soorten arbeidsbeperking:
• Arbeidshandicap: een aandoening van psychische, lichamelijke of 

zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of je 

job uit te oefenen. Enkele mogelijke voorbeelden: autisme, 

slechthorendheid, rugklachten, stembandverlamming, spierziekte, 

chronisch vermoeidheidssyndroom,…

• Psychosociale problematiek: door psychosociale problemen heb je het 

moeilijk om werk te vinden of je job goed uit te oefenen. Enkele 

voorbeelden: langdurig werkloos, verslavingsverleden, je mag het huis 

niet uit van je partner, je dreigt dakloos te worden, zware financiële 

problemen,…

15



Ondersteunende maatregelen VDAB

VDAB biedt vier vormen van ondersteunende 

maatregelen=

• Tegemoetkomingen om de werkplek aan te 

passen

• De Vlaamse Ondersteuningspremie

• Tegemoetkomingen in de verplaatsingskosten

• Bijstand door tolken
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Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

= Tegemoetkoming aan een werkgever die een

persoon met een arbeidshandicap aanwerft of

heeft aangeworven, of aan een zelfstandige met

een arbeidshandicap ter compensatie van 

• De kosten van de inschakeling in het beroepsleven 

• De kosten van ondersteuning 

• De kosten van verminderde productiviteit
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Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

• 2 soorten

– Bepaalde duur

• 2 jaar

• Indien niet duidelijk welke impact je 

arbeidshandicap heeft op langere termijn

• Verlenging mogelijk

– Onbepaalde duur

• 5 jaar

• Langdurige en ernstige handicap
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Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
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• De VOP wordt uitgekeerd op basis van het 

brutoloon, zoals bepaald in het 

arbeidscontract. Je hoeft geen 

minimumcontract (bv. halftijds) te hebben.

• Bepaalde duur: 20% van referteloon

• Onbepaalde duur
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Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

• Hoe de werkgever dit invult, is afhankelijk van 

werkgever tot werkgever: 

– een extra werknemer voor een aantal uren aannemen

– werknemer langere pauzes toestaan 

– het takenpakket van de werknemer aanpassen

– meer begeleiding door leidinggevende

– een trager werkritme accepteren
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Experts arbeidsbeperking VDAB



3. HOE OPNIEUW AAN DE SLAG MET 

EEN CHRONISCHE AANDOENING?
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A. Redelijke aanpassingen

Voorbeelden bij sollicitatie

• Extra tijd voor het invullen van een 
vragenlijst

• Het mondeling afleggen van schriftelijke 
testen

• Een aangepast formaat van de formulieren

• Een moment dat bij je ritme past

• …
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B. Dienstverlening VDAB

• Begeleiding

• Opleiding

• Ondersteunende maatregelen
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Ondersteunende maatregelen VDAB

VDAB biedt vier vormen van ondersteunende 

maatregelen=

• Tegemoetkomingen om de werkplek aan te 

passen

• De Vlaamse Ondersteuningspremie

• Tegemoetkomingen in de verplaatsingskosten

• Bijstand door tolken
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C. Toegelaten arbeid

• Je combineert je uitkering van het ziekenfonds 
met een inkomen uit arbeid

• Som van de twee is hoger dan uitkering alleen

• Steeds met toelating van adviserend arts 

• Deeltijds werken: wat is dat?

• Voordeel voor de werkgever? Draait niet op voor 
het gewaarborgd loon in geval van ziekte

• Wat als ik terug uitval? Je ontvangt je uitkering 
net zoals voor je aan de slag was in dit systeem
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C. Toegelaten arbeid

• Toelating
– Steeds toelating vragen aan adviserend arts van 

het ziekenfonds

– Geldig voor 2 jaar, maar telkens verlengbaar 
met 2 jaar  zelf aanvraag indienen!

• Berekening uitkering
– Hervormd sinds april 2018

– 2 principes
• Op basis van aantal uren dat je het werk hervat

• Behoud van 20% van de uitkering
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Voorbeeld 

Stel, je werkt 19 uur per week in het systeem van toegelaten arbeid in een functie 
waar een voltijds werknemer 38 uren per week werkt. Je werkt dus 50% van het totaal 
aantal uren dat een voltijdse medewerker in dezelfde functie werkt. 

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑧𝑒𝑙𝑓𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑒
= 𝑢𝑖𝑡𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

19

38
= 50%

Van deze 50% is 20% vrijgesteld. In totaal zou er dan 30% van je uitkering afgaan. Door 
halftijds het werk te hervatten, houd je dus 70% van je uitkering over die je zou 
ontvangen mocht je niet weer aan de slag zijn gegaan. Daarnaast krijg je natuurlijk 
wel loon voor het aantal uur dat je het werk hebt hervat.

𝑢𝑖𝑡𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 − 20% = 𝑢𝑖𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑢𝑖𝑡𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

50% − 20% = 30%
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C. Toegelaten arbeid

• Overgangsperiode 

– Reeds toelating vóór 1 april 2018? Meest 

voordelige systeem wordt toegepast 
 geen termijn, evaluatie na 2 jaar

– Toelatingen vanaf 1 april 2018? Nieuwe 

berekeningswijze
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D. Vrijwilligerswerk

• Vrijwilligerswerk =

– een activiteit 

– onbezoldigd en zonder verplichting

– ten voordele van één of meerdere personen, een 

groep of een organisatie zonder winstoogmerk 

(buiten de familie- of privékring)

– zonder arbeidsovereenkomst, 

dienstenovereenkomst of statutaire aanstelling.
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D. Vrijwilligerswerk  

• Vergoedingen 
– Reële kostenvergoeding

• Bewijsstukken bijhouden (kasticketjes e.d.) of “verklaringen” 
inleveren

• Terugbetaling onbeperkt

• bv. vervoers-, verblijfs-, telefoonkosten…

– Forfaitaire kostenvergoeding
• Geen bewijsstukken nodig

• Bedrag om mogelijke kosten te dekken

• Maximum €34,71/dag en €1388,40/jaar 

 Uitzondering max €2500/jaar voor: vrijwilligers in de 
sport, oppas bij hulpbehoevenden en niet-dringend 
liggend ziekenvervoer

 Toch meer? Aangeven!

• Combineren tot 2000 km/jaar vervoerskosten
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D. Vrijwilligerswerk

• Tijdens de arbeidsongeschiktheid

– Vrijwilligerswerk dat verenigbaar is met 
gezondheidstoestand

– Vaststelling door adviserend arts van het 
ziekenfonds

– Theoretisch activiteit melden aan het 
ziekenfonds maar in realiteit komt het neer 
op een toelating

– Invloed op uitkering? Geen, zolang de 
maximumbedragen worden gerespecteerd
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E. Op zoek naar werk
Zoek een job die bij je past: aangepast aan je 
mogelijkheden en beperkingen

 Wat doe ik graag? Waar ben ik goed in? Welke jobs kan ik 
uitvoeren met mijn diploma?

 Interessante websites 
• Bijvoorbeeld VDAB, Vacature, Monster.be, StepStone, Jobat, …

 Werken bij de overheid
• Selor

• Werken voor Vlaanderen

• Poolstok

 Onderschat de kracht van je netwerk niet! Vertel aan zoveel 
mogelijk mensen dat je op zoek bent naar werk! Familie, 
vrienden, vroegere collega’s,… kunnen je helpen zoeken

 Leg je oor te luisteren bij de patiëntenvereniging

 Solliciteer actief door een brief te sturen naar bedrijven of 
organisaties waar je graag wil gaan werken
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E. Op zoek naar werk

• Wie kan je helpen zoeken naar een job?

• Moet je in een sollicitatiebrief 

vermelden dat je ziek bent?

• Wat ben je verplicht te vertellen bij een 

sollicitatie?

• Wat als je een vraag krijgt over je 

gezondheid?
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Sollicitatietips
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Sollicitatietips 
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Brochures



Contact

Vlaams Patiëntenplatform vzw
Tel: 016 23 05 26

Mail: eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze

nieuwsbrief (beschikbaar digitaal en op papier)!

www.vlaamspatientenplatform.be

www.facebook.com/vlaamspatientenplatform

www.twitter.com/VPPvzw
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http://www.vlaamspatientenplatform.be/
http://www.facebook.com/vlaamspatientenplatform
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