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Bent u langdurig ziek?
Ga naar UWV. Zij helpen u met het vinden en behouden van passend werk.
Gaat u als langdurig zieke uit dienst? Heeft uw werkgever loonkostensubsidie voor u
ontvangen in de afgelopen 2 jaar? U kunt bij uw werkgever een ziektewetuitkering aanvragen.
De uitkering ontvangt u van UWV.
Wilt u (weer) aan het werk met een arbeidsbeperking? Neem contact op met uw gemeente.
Zij helpen u bij het vinden van een geschikte werkplek.
Kijk op de website Samen Veerkrachtig voor advies en tips. Er is ook een forum.
Samen Veerkrachtig
www.samenveerkrachtig.nl/
UWV - ik ben ziek
www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx

Bent u langdurig ziek en verdient u daardoor minder?
Misschien krijgt u een aanvulling op uw loon. Dat kan ook als u (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikt bent en een eigen bedrijf heeft. Dit heet inkomenssuppletie. Vraag bij UWV
naar de mogelijkheden.
UWV - ik ben ziek
www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx

Heeft u met uw werkgever een meningsverschil over uw
ziekte of re-integratie?

Bij UWV kunt u een deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen. Hier zijn wel kosten
aan verbonden. Ga voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid.
Rijksoverheid - re-integratie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-ant...
UWV - deskundigenoordeel
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-deskundigenoordeel-door-werk...

Heeft u vragen over uw werk omdat u chronisch ziek bent
geworden?
Kijk voor meer informatie op de website van Denkhulp.
Denkhulp
www.denkhulpwerkenchronischziek.nl/

Ben je jong en langdurig ziek?
Ga dan naar UWV. Zij helpen je met het vinden en behouden van passend werk.
Misschien kom je in aanmerking voor een aangepaste werkplek. Dit heet beschut werk. Vraag
ernaar bij UWV.
Kun je nog niet aan de slag? Vraag dan de gemeente om hulp bij het vinden van werk, een
studie en inkomen.
Kijk op de website Samen Veerkrachtig voor advies en tips. Er is ook een forum.
Samen Veerkrachtig
www.samenveerkrachtig.nl/
UWV - arbeidsbeperkt
www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/
UWV - informatielijn
0900 92 94 (€ 0,04 per minuut, starttarief € 0,045)
www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/index.aspx
Samenwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Smallingerland.
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