Beperkt in werk?

Hoeft niet...

met de

Je wil werken of je werkt
als persoon met een beperking
Op de volgende pagina vind je een overzicht van instanties,
arbeidsstatuten, organisaties … die hierbij een hulp kunnen
zijn, of bepalend. Het geheel leest als een wegwijzer in het
niet zo simpele domein van tewerkstelling van mensen met
een beperking, met heel veel spelers en sterk afhankelijk
van de individuele situatie.
Maar onze algemene boodschap is dat werken, ondanks
een beperking, meer mogelijk is dan gedacht.
De toegangspoort tot informatie en werk, inclusief opleiding,
ondersteuning en advies is de VDAB voor Vlaanderen
en Actiris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VDAB: 0800 30 700 of via www.vdab.be
Actiris: 0800 35 123 of via www.actiris.brussels

Wat bij problemen
Elke instantie heeft haar eigen procedure bij problemen
of klachten. Ga daar eerst te rade.
Daarnaast bestaan de wettelijke beroepsprocedures bij
beslissingen. De vakbonden en UNIA zijn hier raadgevende
organisaties.
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Ik wil werken en naast mijn opleiding en competenties heb ik een beperking.
Ik heb werk, maar mijn beperking evolueert waardoor mijn werkvermogen verandert.

Ik wil werken als of Ik werk als

Ik heb opleiding /
begeleiding nodig

Ik vind info en werk via

Mijn werkgever vraagt ondersteuning:
aanpassingen (1) en/of looncompensatie

Ik heb aanpassingen (1) nodig

Werknemer: NEC, SE, RAC, SEC
overheid (2), lokale besturen (2)

VDAB | Actiris
Werkgevers | Uitzendkantoor

VDAB | GTB | GOB |
CVO | gewoon onderwijs

VDAB
Service Phare

VDAB
Service Phare | Brussel Economie | Actiris

Zelfstandige

Eigen zaak
Unizo | Voka | UCM | NSZ

GTB | NSZ | VDAB

VDAB
Service Phare

VDAB
Service Phare

Student

VDAB | Actiris | Uitzendkantoor
studentatwork.be | Werkgevers

Werkgever (in onderling
overleg, al of niet via derden)

VDAB
Service Phare - niet

VDAB
Service Phare

Vrijwilliger

VSVW - Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

de organisatie (non profit,
lokaal bestuur,..) maar niet verplicht

(de organisatie)
VDAB - niet | Service Phare - niet

VDAB - niet
Service Phare - niet

Wat gebeurt er met mijn
tegemoetkoming / uitkering (3)
als ik werk als

Werknemer

Zelfstandige

Student

Vrijwilliger

Wie informeert
en/of betaalt?

Wie beslist? (4)

Inkomensvervangende
tegemoetkoming

Daalt afhankelijk van andere
belastbare inkomsten (5)

Daalt afhankelijk van andere
belastbare inkomsten (5)

< 18 niet van
toepassing
> 18 blijft

Blijft, tenzij
vergoeding te hoog is

FOD Sociale zekerheid

FOD Sociale zekerheid

Integratietegemoetkoming

Aangepast afhankelijk van
andere belastbare inkomsten (5)

Aangepast afhankelijk van
andere belastbare inkomsten (5)

< 18 niet van
toepassing
> 18 blijft

Blijft

FOD Sociale zekerheid
(samen met inkomensvervangende tegemoetkoming)

FOD Sociale zekerheid

Gewaarborgd loon bij ziekte (6)

Vervalt bij werkhervatting

Vervalt

Niet van
toepassing

Blijft

Werkgever | Mutualiteit 7

Controle-arts (werkgever)

Ziekte-uitkering of
Arbeidsongeschiktheidsuitkering (6)

Vervalt | gedeeltelijk
bij werkhervatting (5)

Vervalt of progressief starten
(met toestemming adviserende arts)

Niet van
toepassing

Blijft

RIZIV via mutualiteit
(maand 2-6)

Adviserend arts mutualiteit

Invaliditeitsuitkering (6)

Vervalt/gedeeltelijk bij
werkhervatting (5)

Vervalt

Niet van
toepassing

Blijft

>1 maand <1 jaar: RIZIV
via mutualiteit
>1 jaar: invaliditeitsuitkering

Adviserend arts mutualiteit
en Arts van het RIZIV

Verzekering
Arbeidsongevallen rente (7)

Blijft (cumuleerbaar)

Blijft (cumuleerbaar)

Blijft (onder
voorwaarden) (8)

Blijft (onder
voorwaarden) (10)

Verzekeraar

FEDRIS
Raadsarts verzekering
Bijstandsarts privé

Verzekering
Burgelijke
aansprakelijkheid (10)

Blijft (cumuleerbaar) (11)

Blijft (cumuleerbaar) (11)

Blijft
(cumuleerbaar)
(12)

Blijft
(cumuleerbaar) (13)

Verzekeraar

Raadgevend arts
Verzekeraar
Bijstandsarts privé

Werkloosheidsuitkering
Beroepsinschakelingsuitkering (14)

Vervalt | gedeeltelijk

Vervalt | gedeeltelijk

Niet van
toepassing

Blijft

RVA

VDAB: controle op zoekgedrag
(Brussel: Forem)

Groeipakket
(vroegere Verhoogde
kinderbijslag) (8)

Vervalt

Vervalt

< 25 blijft
> 25 nvt

< 18 blijft

Vlaams agentschap Opgroeien
(Kind en Gezin)
Brussels gewest: Famiris (15)

Kind en Gezin
Arts FOD Sociale zekerheid

Wis mijn
keuze

Beslissend

Beslissend

Arbeids( preventie)arts

Notities bij overzicht
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Aanpassingen: dit omvat aanpassingen aan de arbeidspost, vervoersonkosten, tolken Vlaamse Gebarentaal.
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het aanbod beperkter.
Ambtenaren vallen niet altijd onder dit schema
Het leefloon is hier niet opgenomen omdat de meeste mensen met een beperking daar niet mee in aanraking komen, tenzij ze niet
voldoen aan de voorwaarden voor de tegemoetkomingen. De uitkering voor ‘beroepsziekten, die in veel gevallen wel beperkend
zijn, is hier niet in opgenomen
voor een duidelijk overzicht van de expertise-artsen verwijzen wij naar de brochure van het Vlaams Patiëntenplatform:
http://www.vlaamspatientenplatform.be/lijst/publicaties?filter=8584
Inkomsten: eigen loon, eigen werkloosheidsuitkering, eigen ziekte-uitkering, loon van je partner, uitkeringen van je partner;
verhoging van het plafond ‘eigen loon’ is in de maak.
Bedienden: één maand gewaarborgd loon, dan mutualiteit. Arbeiders: eerste week werkgever dan gemengd tussen werkgever en
mutualiteit tot einde eerste maand. Dan mutualiteit.
De rente is afhankelijk van het toegekend percentage invaliditeit en van het loon voor het ongeval.
Een student die een arbeidsongeval krijgt creëert het recht op rente ook voor later. Als student zal het mede afhankelijk zijn van
de kinderbijlsag.
Zolang er geen andere vergoedingen zijn.
Het loonverlies wordt door de verzekeraar van de aansprakelijke betaald, na aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit.
Bij personen die nog kunnen werken (geheel of gedeeltelijk) wordt de economische ongeschiktheid op basis van verhoogde
inspanningen berekend en uitbetaald in de vorm van een globaal bedrag.
Vervalt niet bij werkhervatting (raadsdokters houden er rekening mee in hun percentage van blijvende economische ongeschiktheid)
Wordt vergoed voor de tijdelijke economische ongeschiktheid bij studentenjob. Wordt vergoed voor de blijvende economische
ongeschiktheid (op basis van een fictief loon of op basis van verhoogde inspanningen). Vervalt niet bij werkhervatting
(raadsdokters houden er rekening mee in hun percentage van blijvende economische ongeschiktheid)
zie 12, na eerste zin.
Beroepsinschakelingsuitkering Dit is een uitkering voor jongeren die nog niet voldoende rechten hebben opgebouwd
(door werken). Deze uitkering volgt de klassieke regels van de werkloosheidsuitkering.
Famiris: https://famiris.brussels/nl/

Lijst van afkortingen en organisaties

• Actiris: Dienst arbeidsbemiddeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.actiris.brussels
• Arbeids(preventie)arts: arts verbonden aan het bedrijf, hetzij rechtstreeks, hetzij via een ‘Externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk’
• Brussel Economie: economie-werk.brussels
• CVO: Centrum voor volwassenenonderwijs
• Famiris, kinderbijslag voor alle Brusselaars: famiris.brussels/nl/
• FOD Sociale Zekerheid: handicap.belgium.be/nl/
• GOB: Gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst
• GTB: Gespecialiseerd Team Bemiddeling
• Lokale besturen: gemeenten, OCMW’s, lokale politie, autonome gemeentebedrijven, OCMW-verenigingen, lokale brandweer en
intercommunales
• NEC: Normaal Economisch Circuit
• NSZ: Neutraal Syndicaat Zelfstandigen: www.nsz.be/nl
• Opgroeien (Vlaams Agentschap) Kind en Gezin is hierin opgenomen
• Overheid: Vlaams, Federaal, Provincies, lokale besturen
• RAC: Regulier arbeidscircuit (vroeger NEC: Normaal economisch Circuit)
• Service Phare: Personne handicapée Autonomie Recherchée: phare.irisnet.be (Franstalige dienstverlening)
• SEC: Sociaal Economisch Circuit: Lokale Diensten Economie en Collectief Maatwerk
• Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel: WWZ: Kenniscentrum, www.kenniscentrumwwz.be/Steunpunt-Vrijwilligerswerk-Brussel
• RIZIV: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering: www.riziv.fgov.be/nl
• UCM: Union des Classes Moyennes: www.ucm.be
• VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding: www.vdab.be
• VOKA: Vlaams netwerk van ondernemingen: www.voka.be
• VSVW: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw: vrijwilligerswerk.be

