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Naar een werkplek 
zonder zieken?

 

“Ziektebriefje afschaffen? Dan is het hek helemaal van de dam!”

“Veel zieken in een organisatie betekent dat de baas zijn best niet doet.”

“We blijven allemaal te lang op dezelfde stoel zitten. Het is die gouden kooi die mensen naar een

burn-out leidt.”

“Ik wil dat medewerkers helemaal genezen zijn voor ze terugkeren.”

500.000 Belgen zijn al minstens één jaar afwezig op het werk. Tussen 2015 en 2020 steeg het aantal

langdurig zieken met 90.000. Uit de gegevens van het RIZIV blijkt bovendien dat ruim een derde van de

afwezigheden aan psychische klachten gelinkt is. 

Waarom is werken vandaag zo ziekmakend? Welke realiteit gaat er achter de cijfers schuil? En

belangrijker, welke recepten doen het tij keren? Hoe evolueren ondernemingen naar en gezonder

werkklimaat? 

Op donderdag 2 juni brengen we analisten, beleidsmakers en bedrijfsleiders samen voor een open

debat aan de hand van deze stellingen:

Door mij in te schrijven, verklaar ik mij ermee akkoord dat de gegevens die ik verstrek, gebruikt worden

om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.

Praktisch

Donderdag 2 juni 2022 om 19 uur 

KU Leuven campus Kulak Kortrijk

Deelnemen is gratis. 

We vragen wel om te registreren 

vóór 26 mei 2022 via puc.kuleuven.be 

Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde KU Leuven en CEO van Groep Idewe

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder VOKA

Robert De Clercq, provinciaal directeur VDAB West-Vlaanderen

Marie-Charlotte Schurmans, kabinetsmedewerker Vlaams minister voor Werk Hilde Crevits

Jurka Vanthournout, vennoot & directeur Legal bij Titeca Pro Accountants & Experts

Hans De Doncker, HR director People & Business Solutions bij Proximus

Bie De Backer, HR Director Caminogroup

Deelnemers debat


