
De laatste jaren stijgt het aantal arbeidsongeschikte werknemers en 
zelfstandigen. In 2018 waren het er voor het eerst meer dan 415 000. Een 
triest record, en het aantal langdurig zieken blijft stijgen. Uiteraard zet dit 
druk op de betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Voor wie invaliditeit 
‘geniet’, valt het perspectief op zinvol werk bovendien vaak weg. Terug in 
het zadel na langdurige ziekte blijkt allesbehalve een evident verhaal.

Het aantal mensen dat uitvalt omwille van psychosociale en stressgere-
lateerde oorzaken wordt ook steeds groter. Een maatschappelijk signaal! 
We moeten inzetten op en nadenken over werkbaar werk, begeleiding, 
ondersteuning en aangepast werk.

Samana vzw en ACV organiseren daarover een symposium waar sprekers 
dit thema benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

Bereikbaarheid: www.destroming.be

De locatie is volledig rolwagentoegankelijk.

Als je een aangepast middagmaal nodig hebt om-
wille van medische redenen of als je een relaxzetel 
wenst te gebruiken (beperkt aantal beschikbaar) 
kan je dit vermelden bij je inschrijving. Ook als je 
vragen hebt rond vervoer kan je ons contacteren. 
We zoeken samen naar de beste oplossing.

28 november
  9 - 16 uur

via mail aan Jacqueline Paridaens: secretariaat.vlaamsebewegingsploeg@acv-csc.be

via telefoon op 02/244 34 98
(met vermelding van ‘symposium 28/11/2019, naam en voornaam + organisatie)

De Stroming
Nationalestraat 111, Antwerpen

Locatie

Ziekte voorkomen en re-integratie 
van langdurig zieken bevorderen:
een maatschappelijke uitdaging!

Inschrijven



Programma:
8u30 Onthaal

9u   Welkom door Stefaan De Cock (algemeen secretaris ACV Puls)

9u10  ‘Weer-werk’, een samenwerking tussen ACV en Samana

9u40  “Eigenlijk willen we dit niet meer, en toch gaan we door …” 
  Tommy Browaeys (inspirator en auteur van het boek ‘Wake up call’)

10u15 Pauze

10u30 “Re-integratie van langdurig zieken kan beter” Prof. Dr. Lode Godderis (centrum voor   
  omgeving en gezondheid KUL en directeur onderzoek IDEWE)

11u15  Reflectie door Herman Fonck (expert ACV)

11u30 Preventie van psychosociale risico’s op het werk

   + Psychosociale risico’s voorkomen, hoe begin je eraan? 
      Koen Van Hulst (Head of Psychosocial Aspects Mensura)
   
   + Getuigenissen over de concrete aanpak op de werkvloer
      
12u30 Lunch met netwerkmoment en infostands

13u15 Re-integratie van langdurig zieke werknemers, iedere arts een eigen rol.
  Een salongesprek.

14u  Terug in het zadel met gespecialiseerde trajectbegeleiding.
  Luc Henau (Algemeen directeur GTB)

14u30  Pauze

14u45 Keynote: ‘Disrupt jezelf’ 
  Mischa Verheijden & Elke Leyman (r-evolutie.be)

15u45  Een verbeterplan voor de toekomst
  Johan Tourné (directeur Samana)

16u   Einde


