
Terug-Naar-Werk

Terug Naar Werk is een vrijwillig traject waarbij een Terug-Naar-Werk-
coördinator van het ziekenfonds jou, als je arbeidsongeschikt bent,
ondersteunt om de gepaste begeleiding voor de terugkeer naar de
arbeidsmarkt te vinden. 
Dat kan door aangepast werk, ander werk of een opleiding. Om die gepaste
begeleiding mogelijk te maken, kan doorverwezen worden naar partners zoals
VDAB, preventieadviseur-arbeidsarts ...

Wat is een Terug-Naar-Werk-traject?

Wie kan in een Terug-Naar-Werk-traject stappen?
Elke arbeidsongeschikte werknemer of werkloze die nog voldoende fysieke
en psychische capaciteiten heeft om terug te keren naar de arbeidsmarkt kan
in het Terug-Naar-Werk -traject stappen. 

Wie kan een Terug-Naar-Werk-traject opstarten?
De adviserend arts van het ziekenfonds kan initiatief nemen om het traject 
op te starten. Die kan je doorverwijzen naar de Terug-Naar-Werk-
coördinator voor een eerste afspraak. 
Jij als arbeidsongeschikte persoon kan zelf contact opnemen met de 
Terug-Naar-Werk-coördinator om een eerste afspraak vast te leggen. 

Hoe verloopt een Terug-Naar-Werk-traject?
Het verloop hangt af van wie het initiatief neemt om het op te starten.

1. Terug-Naar-Werk-traject op initiatief
van de adviserend arts

2. Terug-Naar-Werk-traject op eigen
initiatief



1. Terug-Naar-Werk-traject op
initiatief van de adviserend arts

Tien weken nadat je arbeidsongeschikt bent
geworden, ontvang je een vragenlijst.

Je moet die verplicht binnen de twee
weken invullen en terugbezorgen aan de
adviserende arts. Als die de vragenlijst niet
binnen de twee weken krijgt of als de
vragenlijst niet behoorlijk is ingevuld, vraagt
hij/zij aan de Terug-Naar-Werk-coördinator
om jou te contacteren. Zo nodig biedt die
coördinator je de nodige ondersteuning bij
het invullen van de vragenlijst. Het invullen
van de vragenlijst is verplicht, maar de
uiteindelijke deelname aan het Terug-Naar-
Werk-traject gebeurt op vrijwillige basis.

Zo ja, dan ontvang je een uitnodiging
voor een eerste afspraak bij de Terug-
Naar-Werk-coördinator.
Zo neen, dan zal de adviserend arts op
een later moment een nieuwe
inschatting maken van je situatie. Als de
adviserende arts dan oordeelt dat je in
staat bent het traject te starten, word je
op dat moment doorverwezen naar de
Terug-Naar-Werk-coördinator.

Op basis van deze vragenlijst en van je
medisch dossier bekijkt de adviserend arts
tijdens de vierde maand van je
arbeidsongeschiktheid of je in staat bent
een Terug-Naar-Werk-traject te starten.

de rol van de Terug-Naar-Werk-
coördinator bij de begeleiding en
opvolging van het traject;
de eerste stap in het traject;
de mogelijkheid om een re-
integratietraject te volgen bij je huidige
werkgever onder begeleiding van de
preventieadviseur-arbeidsarts;
de mogelijkheid om een re-
integratietraject te volgen onder
begeleiding van de Terug-Naar-Werk-
coördinator. 

Binnen één maand na de doorverwijzing
organiseert de Terug-Naar-Werk coördinator
een eerste afspraak. Volgende zaken
worden toegelicht:

2. Terug-Naar-Werk-traject op eigen
initiatief

Indien nodig ontvang je een vragenlijst. Je
moet die verplicht binnen de twee weken
invullen en terugbezorgen aan de
adviserende arts. Als die de vragenlijst niet
binnen de twee weken krijgt of als de
vragenlijst niet behoorlijk is ingevuld, vraagt
hij/zij aan de Terug-Naar-Werk-coördinator
om jou te contacteren. Zo nodig biedt die
coördinator je de nodige ondersteuning bij
het invullen van de vragenlijst. Het invullen
van de vragenlijst is verplicht, maar de
uiteindelijke deelname aan het Terug-Naar-
Werk-traject gebeurt op vrijwillige basis.

de rol van de Terug-Naar-Werk-
coördinator bij de begeleiding en
opvolging van het traject;
de eerste stap in het traject;
de mogelijkheid om een re-
integratietraject te volgen bij je huidige
werkgever onder begeleiding van de
preventieadviseur-arbeidsarts;
de mogelijkheid om een re-
integratietraject te volgen onder
begeleiding van de Terug-Naar-Werk-
coördinator. 

Binnen één maand na de doorverwijzing
organiseert de Terug-Naar-Werk coördinator
een eerste afspraak. Volgende zaken
worden toegelicht:

Als je arbeidsongeschikt bent, kan je op elk
moment de Terug-Naar-Werk-coördinator
vragen om een eerste afspraak te
organiseren.

terugnaarwerk@nzvl.be

053 42 29 99

Contactgegevens
Contacteer gerust onze Terug-Naar-

Werk-coördinatoren voor de opstart

van een Terug-Naar-Werk-traject of

voor meer info: 

Neutraal Ziekenfonds 

Vlaanderen, Statieplein 12,

9300 Aalst

mailto:terugnaarwerk@nzvl.be

