
  

Verborgen arbeidsbeperkingen
zichtbaar maken

Bron afbeelding: nl.dreamstime.com
(Deze website staat niet in relatie tot de inhoud van deze lezing of de opvattingen van de auteurs)



  

Overzicht:
● Wel of niet vertellen? 

De Wet Gelijke Behandeling en discriminatie

● Hulp bij werk (zoeken)?!?

Voorzieningen en de nieuwe Participatiewet

Huidige mogelijkheden vanuit werk of WW

● Ervaringen en Samenwerking

(inleiding door Peter Kurvers)



  

Wel of Niet vertellen?

● Heb ik hulp nodig op mijn werk?
Art. 2 Wet Gelijke Behandeling op Grond van Handicap en Chronische Ziekte

● Risico afwijzing sollicitatie/ baanverlies
Boek 7:678 BW

● Pesten/ vooroordelen

Bron: www.stichtingpandora.nl/  Brochures > Werk en inkomen

http://www.stichtingpandora.nl/
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Hulp bij werk (zoeken)

● moeite met sollicitatiegespreken en netwerken
● miscommunicatie 
● prikkelgevoeligheid
● multitasking 

● Bij (leidinggevende en/ of) arbeidskracht behoefte aan: 

begeleiding, hulp bij communicatie, rustige plek

Maar wat is er mogelijk?



  

http://www.uwv.nl/particulieren/

http://www.uwv.nl/particulieren/


  



  



  

Wie ondersteunt de gemeente?

● Mensen die < 100% arbeidsongeschikt 
zijn, totdat ze minimaal twee jaar het 
minimumloon kunnen verdienen 
zonder loonkostensubsidie

● Geen mensen die een uitkering van UWV 
ontvangen (, omdat die vanuit die uitkering 
ondersteuning zouden kunnen krijgen, 
bijvoorbeeld de Ziektewet) 



  

Maar: 

Ondersteuning vanuit de WW 
(art. 73) 

“recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling”

beperkt tot digitale ondersteuning 

Peter Kurvers:
Ervaringen met deze situatie



  

Omgaan met UWV

Bron afbeelding: rodzooi.nl (Deze website staat niet in relatie tot de inhoud van deze lezing of de opvattingen van de auteurs)



  

Iedere zaak is anders
Zorg voor documentatie van de medisch specialist
(liefst zelfstandig gevestigde psychiater)
Neem een begeleider mee met dossierkennis
Zorg ervoor dat alle aspecten van je beperking 
duidelijk worden overgebracht. Bijv.: citaten van 
documentatie sorteren op onderwerp
Hou bij het eerste gesprek rekening met je 
volgende gesprek
Laat je dossier opvragen i.v.m. de motivatie van de 
verzekeringsarts –-> correctierecht
AAW (geboren voor 1980 en voor 2015 contact 
met UWV over je beperking) –-> 
overgangsregeling naar Oude Wajong + 
loonkostendispensatie voor werkgever



  

Politiek lobbywerk  | Achterban  |  Uitvoering van beleid
V           <----       V       ---->            V    



  

Samenwerking

Algemene doelstelling werkgroep PAS:

Het bevorderen van 
het vinden en houden van pASSend werk 

en gezonde werkomstandigheden
 voor normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme.

Zie ook:

www.vnverdragwaarmaken.nl
www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/images/ambassadeurs/flyer-VN-ambassadeurs.pdf
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