
Info 
Op dinsdag 29 oktober en 
woensdag 30 oktober 2019 
telkens van 10 uur tot 
16.30 uur

Dok Noord 7/107, 9000 
Gent (1ste verdieping)

Uitnodiging

‘Weer - werk’, 400.000 x aangepast werk
Het aantal mensen dat uitvalt op het werk omwille van ziekte piekte in 2018 tot boven de 400 000, dat is een 
maatschappelijk signaal!

Er wordt echter niet ingezet op een positief verhaal van re-integratie, maar mensen die langdurig ziek zijn, 
voelen zich meer en meer gestigmatiseerd. ‘ANGST’ is dan ook het gevoel dat bij hen overheerst … Angst om 
nog zieker te worden, angst om te hervallen, angst voor de fi nanciële gevolgen, angst voor de reacties in de 
omgeving, … angst om niet meer mee te kunnen!
Met het pop-up uitzendbureau willen we aandacht vragen voor de drempels die zij ervaren wanneer zij terug 
aan het werk gaan en vragen we een ander re-integratiebeleid!

Op 29 en 30 oktober kan je in de pop-up terecht voor meer informatie over langdurige ziekte en werk.

Op het programma

• Doorlopend onthaal door Samana, vrije toegang
• Vragen over langdurige ziekte en werk? Kom geheel vrijblijvend langs bij:

ACV - bijblijfconsulenten
Di en wo: 10 uur - 12 uur & 13 uur - 16.30 uur
Bijblijfconsulenten gaan op zoek naar antwoorden op jouw loopbaanvragen. Vragen zoals:
• Welke opleiding past bij mij?
• Hoe schrijf ik een aantrekkelijke motivatiebrief?
• Hoe verloopt mijn dossier nu ik langdurig ziek ben?
Ze luisteren aandachtig naar je verhaal en garanderen dat alles vertrouwelijk wordt behandeld.
Via individuele gesprekken of groepsmomenten voorzien ze jou van de nodige informatie.

CM deskundige uitkeringen
Di: 10 uur - 12 uur & 13 uur - 16 uur
Heb je vragen over je ziekte-uitkering en eventuele re-integratie, stel ze aan de CM deskundige.

Samana opent i.s.m.  ACV een pop-up uitzendbureau 
voor mensen die langdurig ziek zijn



Op het programma (vervolg)

ACV Puls loopbaancoach
Wo: 14 uur - 16.30 uur
Het Centrum voor Loopbaanontwikkeling van ACV Puls biedt individuele coaching aan bij loop-  

 baankwesties voor mensen met een arbeidscontract of zelfstandige. Zij willen mee richting geven   
 bij vragen over: 
 Kan ik mijn job (nog) aan? Wil ik terug naar mijn huidige job? 
 Hoe weet ik wat mijn talenten zijn? 
 Hoe ga ik om met confl icten op de werkvloer? 
 Hoe communiceer ik met mijn werkgever over mijn ziekte/mantelzorgsituatie/…?

Uitnodiging
Samana opent i.s.m.  ACV een pop-up uitzendbureau 

voor mensen die langdurig ziek zijn

MEER INFO

via 09 267 53 53
of via e-mail: mvl@samana.be

MIS DIT NIET

en schrĳ f je vandaag nog in 

voor deze informatiesessie
INFORMATIESESSIE HET WERK HERVAT-
TEN NA ZIEKTE: HOE PAK JE DAT BEST 
AAN? 

- Dinsdag 29 oktober 2019: 14 uur - 15.30 uur

Sinds januari 2017 is de nieuwe re-integratiewetgeving 
van toepassing waardoor zieke personen vroeger het 
werk kunnen hervatten op een aangepaste manier. De 
wetgeving is omvangrijk en de procedure loopt niet 
altijd van een leien dakje. Vele zieke personen zitten 
met een hoop vragen…

Samana en ACV willen je graag informeren over de 
verschillende mogelijkheden en de addertjes onder het 
gras. Het is belangrijk dat je als zieke een goed zicht 
hebt op je eigen situatie en weet wie je kan helpen om 
tot een goede werkhervatting te komen. Er zijn immers 
verschillende artsen en andere partijen die zich over 
jouw dossier buigen, elk met hun eigen bevoegdheid. 

Deelname aan de infosessie is gratis, maar om prakti-
sche redenen vragen we je om in te schrijven via een 
mailtje aan herman.dewettinck@acv-csc.be.

INFORMATIESESSIE 
LOOPBAANCENTRUM

- Woensdag 30 oktober 2019: 13 uur - 14 uur

In deze infosessie krijg je meer informatie over het 
loopbaancentrum. Wat kan je van een loopbaanbegelei-
ding en een burn-out/veerkrachtbegeleiding verwach-
ten? Wat is hun werkwijze? We lichten toe hoe een 
burn-out/veerkrachtbegeleiding in zijn werk gaat. 

Deelname aan de infosessie is gratis, maar om prakti-
sche redenen vragen we je om in te schrijven via een 
mailtje aan saskia.debondt@acv-csc.be.

Praktisch

Zowel de individuele gesprekken als de informatiesessies gaan door in Dok Noord 7/107, 9000 Gent (eerste 
verdieping). Er is voldoende parkeergelegenheid in de ondergrondse parking van het winkelcentrum Dok 
Noord. 

Namens Samana en ACV van harte welkom!


