Epilepsie en werk
Bureau Arbeid maakt onderdeel uit van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).
SEIN heeft 130 jaar expertise op het gebied van epilepsie en biedt gespecialiseerde diagnostiek, behandeling, woonzorg, dagbesteding en onderwijs aan mensen met epilepsie.
Het team van Bureau Arbeid is specialist in arbeid en epilepsie en biedt passende begeleiding, voorlichting en (her)oriëntatie van beroepskeuze en beroepsmogelijkheden op
de arbeidsmarkt. Een van de producten van Bureau Arbeid is het jobcoachtraject.

Wat is een jobcoachtraject
Het komt regelmatig voor dat in de werksituatie problemen ontstaan die veroorzaakt
worden door epilepsie. Het jobcoachtraject van Bureau Arbeid biedt ondersteuning en
begeleiding om het werk goed te kunnen uitoefenen en te behouden.

Het jobcoachtraject voor mensen met epilepsie
Voor werknemers die extra ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben bij hun
werk om hun werk te kunnen behouden.
Voor werknemers die korte of langere tijd uitgevallen zijn en ondersteuning nodig
hebben bij het opbouwen van de werkzaamheden.
Voor zelfstandigen die ondersteuning nodig hebben om zelf goed te kunnen functioneren in het eigen bedrijf.
Ervaring van werknemer:
“Tijdens het traject ben ik me bewust geworden van mijn
mogelijkheden en heb ik geleerd om mijn grenzen te bewaken.”
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Hoe werkt het jobcoachtraject
Gestart wordt met een intakegesprek waarin een complete inventarisatie wordt
gemaakt van de (werk)situatie van de werknemer. Wat heeft de werknemer nodig
om (weer) op een goede manier te kunnen functioneren?
Samen met de werknemer en werkgever wordt een trajectplan opgesteld. Daarin
staan aandachtspunten benoemd en worden doelen gesteld.
Op de werkplek wordt voorlichting gegeven over epilepsie; eerste hulp bij een aanval
en de eventuele mogelijkheden tot het verminderen van aanvallen.
In de werksituatie is aandacht voor epilepsie en de invulling van de werkzaamheden.
Tijdens het traject is er regelmatig contact met de werknemer en werkgever over de
voortgang van het traject.

Financiering van het jobcoachtraject
Bureau Arbeid is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. Financiering
gebeurt door het UWV als: de werknemer de Wajong-status heeft, de werknemer in de
ziektewet dreigt te komen, of blijkt dat de werkgever het contract niet kan verlengen
door beperkingen in het functioneren van de werknemer. De werkgever financiert het
jobcoachtraject als bovenstaande punten niet aan de orde zijn. In sommige gevallen
kan de werkgever dit weer terugvorderen bij de (verzuim)verzekeraar.

Contact
Heeft u nog vragen of overweegt u gebruik te maken van het jobcoachtraject van
Bureau Arbeid, neemt u dan gerust contact met ons op.
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
Bureau Arbeid
Postbus 540
2130 AM Cruquius
Telefoon: 023-558 8242/8243
E-mail: bureau-arbeid@sein.nl
Meer informatie over Bureau Arbeid vindt u op: www.sein.nl/bureau-arbeid.
Ervaring van werkgever:
“Met de steun die mijn medewerker ontvangt van de jobcoach
van SEIN haalt zij het maximale uit zichzelf, mooi om te zien.”

