
Jouw 
voordelen bij 
re-integratie

• Je behoudt een deel van je 
uitkering, naast je loon.

• Je re-integratie is aangepast 
aan je gezondheid.

• Je keert in je eigen tempo terug 
naar de arbeidsmarkt.

• Je krijgt individuele begeleiding 
op maat.

Wens je meer info?

T 02 506 96 11
E mail@fsmb.be
W www.fsmb.be

Of kom langs in een 
kantoor in je buurt.
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Ons ziekenfonds 
helpt je weer 
aan het werk!
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Ben je arbeids- 
ongeschikt? Start een 
re-integratietraject.
Ben je langer dan 2 maanden arbeidsongeschikt? 
Dan onderzoekt de adviserend geneesheer van ons 
ziekenfonds samen met jou of je weer aan het werk 
kan. Dat kan gedeeltelijk of volledig zijn en je kan 
aangepast werk of hetzelfde werk als vroeger doen. 
Dat is mogelijk dankzij het re-integratietraject.

Wat is een re-integratietraject?
Re-integratie betekent dat je arbeidsongeschikt bent 
en blijft, maar wel weer aan het werk gaat. Je hoeft 
niet meteen voor de volle 100 % weer aan de slag 
te gaan. Je kan bijvoorbeeld 1 dag per week je oude 
job uitoefenen of aan je werkgever aangepast werk 
vragen. Alles hangt af van je gezondheidstoestand 
en je specifieke situatie. In een re-integratietraject 
krijg je individuele begeleiding op maat. 

Waarom start je een re-
integratietraject? 
Een re-integratietraject geeft je de kans om in je 
eigen tempo terug te keren naar de arbeidsmarkt. 
Bovendien krijg je een financieel voordeel. Want 
als je arbeidsongeschikt bent en gedeeltelijk weer 
aan het werk gaat, behoud je altijd een deel van je 
uitkering. Je krijgt dus zowel een loon (voor de tijd 
dat je werkt) als een uitkering (voor de tijd dat je 
arbeidsongeschikt bent). 

Als je weer aan de slag gaat, heb je meer  
sociale contacten en onderhoud je je professionele 
vaardigheden.

Re-integratie, is het iets voor jou? 
De adviserend geneesheer onderzoekt of re-
integratie mogelijk is voor jou. Hij houdt daarbij 
rekening met je ingevulde vragenlijst, diagnose en 
gezondheid. Als je gezondheid toelaat dat je weer 
aan de slag gaat, dan bespreken jij en de adviserend 
geneesheer samen de mogelijkheden. 

Hoe start je een re-integratietraject? 
Bij de erkenning van je arbeidsongeschiktheid krijg 
je een vragenlijst toegestuurd van ons ziekenfonds. 
De vragen gaan over je opleiding, je beroepsverleden 
en de mogelijkheden die jij ziet om weer aan het 
werk te gaan. Vul de vragenlijst volledig in en stuur 
hem terug naar de adviserend geneesheer van ons 
ziekenfonds. 

Heb je geen vragenlijst gekregen, maar heb je wel zin 
om aan het werk te gaan? Vraag dan de vragenlijst  
zelf aan bij ons ziekenfonds. 

Ben je werkzoekende?

De adviserend geneesheer 
bespreekt de mogelijk-
heden voor re-integratie 
met jou, je behandelende 
arts en de Gewestelijke 
diensten voor arbeids-

bemiddeling (VDAB, Actiris, 
Forem, enzovoort).

Je gaat akkoord met de 
voorgestelde re-integratie.

De adviserend geneesheer 
vermoedt dat re-integratie 

voor jou mogelijk is.

Je re-integratietraject 
start.
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Ben je in dienst
bij een werkgever? 

De adviserend geneesheer 
verwijst je door naar de 

arbeidsgeneesheer van je 
werkgever. 

De arbeidsgeneesheer 
bespreekt de mogelijk-
heden voor re-integratie 

met jou, je werkgever en je 
behandelende arts.

Jij en je werkgever 
gaan akkoord met de 

voorgestelde re-integratie. 

Ziekenfonds
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Vul de vragenlijst omtrent 
re-integratie, die je ontvangen 

hebt bij de erkenning van je 
arbeidsongeschiktheid, volledig in.

Stuur de ingevulde 
vragenlijst naar de 

adviserend geneesheer 
van ons ziekenfonds.
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