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Stad Gent verlaagt drempels om te werken na
ziekte

Hoe zorg je dat medewerkers na een zware of langdurige ziekte gemakkelijk terug

aan het werk kunnen? Of nog beter, dat ze niet hoeven uit te vallen wanneer ze

met een medisch probleem of een arbeidsbeperking worden geconfronteerd? Het

re-integratieteam van de Stad Gent biedt daarbij extra ondersteuning. In 2018

begeleidde het team 256 medewerkers.

Sinds 2017 is er binnen de Stad Gent een re-integratieteam aan de slag dat extra ondersteuning

biedt. Het team doet dat door ziekte, arbeidsbeperking en onzekerheid bespreekbaar te maken

op de werkvloer, en door oplossingen op maat te zoeken. In 2018 ondersteunde het team 256

medewerkers en hun leidinggevenden in de zoektocht naar aangepast werk. Voor 225 (90%) van

hen werd een oplossing gevonden binnen de organisatie, steeds na constructieve dialoog met de

leidinggevende en de arbeidsarts.
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 'De resultaten van het re-integratieteam zijn hoopvol te noemen. Het bewijst
dat we bij de Stad Gent 'wijs werken'. Dat wil zeggen: meer oplossingen,
minder regels, meer mens.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Ondersteuning op maat

Binnen de krijtlijnen van het re-integratieverhaal zoekt de Stad een oplossing die haalbaar is

voor de medewerker én de dienst.

Zo kunnen medewerkers hervatten in een aangepast uurrooster, bijvoorbeeld via progressieve

werkhervatting. Daarbij wordt de arbeidstijd in verschillende stappen terug opgebouwd. Sinds

2017 hebben 557 medewerkers hiervan gebruikgemaakt. Een kleine helft daarvan werkt

inmiddels terug op het oorspronkelijke werkregime.

Maatwerk bestaat soms ook uit aangepast materiaal, zoals een groot beeldscherm, een

verduisterde ruimte of een stemversterker. Of uit praktische ondersteuning op de werkplek, of

coaching. Er zijn zelfs medewerkers die met jobcrafting aan de slag zijn gegaan. Dat is een

methode waarbij een medewerker binnen een team schuift met taken en kleine wijzigingen in

zijn job aanbrengt, zodat de job beter aansluit bij wat hij of zij nodig heeft om aan de slag te

kunnen.

Toelichting op de gemeenteraadscommissie

Op de gemeenteraadscommissie van 18 juni 2019 werden de kerncijfers van 2018 rond het

personeelsbestand van de Stad Gent toegelicht. De cijfers rond re-integratie bij ziekte of

arbeidsbeperking zijn daar een onderdeel van. Het is de eerste keer dat deze toelichting op een

commissie werd gegeven.

Contact

Chantale De Bondt, directeur Dienst Talent & Ontwikkeling, gsm 0474 98 98 70, e-mail

chantale.debondt@ocmw.gent

Saskia Vervaecke, coördinator-expert re-integratieteam, gsm 0474 91 06 62, e-mail

saskia.vervaecke@stad.gent

Dany Neudt, kabinet schepen Bram Van Braeckevelt, gsm 0472 96 68 87, e-mail

dany.neudt@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent
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