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VIND DE BAAN DIE BIJ JE PAST

70 % van de mensen met een aandoening zou niet meedoen aan
het arbeidsproces, dat vinden wij te veel.
De kernvragen waar wij samen met u over willen discussiëren |
presenteren zijn:
• Ik heb werk en zie terugval wat moet en kan ik doen?
• Ik heb geen werk en hoe kom ik weer terug in het
arbeidsproces?
• Wie kan mij hierbij helpen?
Uiteraard hebben we maar 45 minuten dus …….alles
beantwoorden en uitleggen gaat niet.

WIE IS?

Lara Smit
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| ervaringsdeskundig MS coach
msvereniging.mscoaches@gmail.com
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www.onz-bedrijf.nl
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Casus…er was eens
• NUGGER met MS
• Voorheen eigen restaurant
• Opname doelgroepregister
• NU adm.medewerker biljardbedrijf

TERUGVAL IN JE FUNCTIE
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Je wordt ziek – lees minder productief – in je functie
dan komt WET VERBETERING POORTWACHTER op de hoek kijken.
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TERUGVAL IN JE FUNCTIE
Probleem
analyse
1e Spoor

2e Spoor

Terugkeer naar eigen werk dmv
bieden passend werk:
•Aanpassingen werkplek;
•Werkzaamheden anders
organiseren;
•Gedeeltelijk verrichten van het
werk;
•Werk in deeltijd verrichten.

Begeleiden werknemer naar een
baan buiten het bedrijf:
•Arbeidsdeskundige stelt vast de
functiemogelijkheden;
•Keuze bedrijf begeleiding zelf doen
of uitbesteden aan een
re-integratiebedrijf;

Individueel/persoonlijk Plan van
Aanpak opstellen = trajectplan
•Arbeidsdeskundige;
•Re-integratiebedrijf.

Weer aan
het werk?

Ja

Werknemer
blijft in dienst
bedrijf

Nee
Re-integratietraject:
•Activering;
•Beroepenoriëntatie;
•Training;
•Arbeidsgewenning;
•Arbeidsmarktbenadering;
•Jobhunting;
•Netwerken;
•Detachering;
•Nazorg.

IK ZIT THUIS EN NU
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Vanuit een werkverleden kom je in de WIA of heb je een WAJONG
Wil je werken en heb je werkvermogen?
DENK IN MOGELIJKHEDEN niet IN BEPERKINGEN

Vraag UWV om WERK-FIT traject en/of NAAR WERK TRAJECT.
Weet je wat dit voor jou kan betekenen? (ook zelfstandigentraject en voorziening vooraf en tijdens startperiode)
Niet meer instaat om zelfstandig het min. loon te verdienen?
Ga werken met een loonwaarde. Zorg bijv. voor opname in het
doelgroepenregister (verzekeringsarts of praktijkroute). Weet je wat dit is?

Weet dat werkgever gebruik kan maken van Loonkosten subsidie |
loondispensatie , No-risk polis ziekte, Loonkostenvoordeel (LKV) en diverse
voorzieningen. Weet je wat dit inhoud?
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Tips voor ondersteuning
Ondersteuning door de coaches van de MS vereniging:
Info over ms en werk is ook te vinden op:

https://msvereniging.nl/ms-coaches/

https://mswerkloket.nl

Schroom niet met je eigen Arbeidsdeskundige te overleggen, vragende mensen zijn te helpen.

Probeer nieuwe dingen, ook als het in eerste instantie niet passend lijkt, van elke ervaring wordt je
rijker. Werkervaringsplaatsen- proefplaatsingen – vrijwilligerwerk maakt veel duidelijk wat je KAN!
Bij problemen op het gebied van Cognitie, zoek hulp bij de revalidatie arts of meld je aan bij het
MS centrum Amsterdam onderdeel van het VUmc
O.a. Jeroen Geurts houdt zich bezig met onderzoek en advies bij cognitieve problemen.
Zorg dat je alles goed in kaart hebt rondom het thema mijn Baan. Weet hoe het zit. Onderzoek
jouw mogelijkheden. Een baanregisseur kan je helpen maar je creëert je eigen succes.

