Bureau Arbeid

Werk en epilepsie
De meeste mensen met epilepsie beschikken over dezelfde mogelijkheden om te werken
als anderen, op papier tenminste. Vanuit de arbeidsmarkt is vraag naar kennis en
ervaring voor de begeleiding van mensen met epilepsie naar werk.

Bureau Arbeid voor mensen met epilepsie
Bureau Arbeid is een door het UWV erkende organisatie en geeft ondersteuning aan
alle belanghebbenden, zoals werkgevers, werknemers, werkzoekenden, gemeenten,
arbodiensten, UWV, scholen en re-integratiebedrijven.
De mensen met epilepsie die Bureau Arbeid begeleidt, op de huidige werkplek of naar
nieuw werk, zijn:
Schoolverlaters/jongeren zonder arbeidsverleden met Wajong uitkering.
Werkzoekenden met ziektewet, Wajong uitkering of (gedeeltelijke) WIA-uitkering
(wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
Werknemers die aanpassingen en/of hulpmiddelen op de werkplek nodig hebben
om uitval te voorkomen.
Werknemers die niet meer herplaatst kunnen worden binnen het huidige bedrijf.
Werknemers die vanwege reorganisatie niet bij hun werkgever kunnen blijven.
Mensen met epilepsie met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ervaring cliënt:
“Ik heb vertrouwen in Bureau Arbeid doordat ze zorgvuldig en
precies werken en kennis hebben van epilepsie.”

werk en epilepsie

Bureau Arbeid maakt onderdeel uit van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
(SEIN). SEIN is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen. SEIN is gespecialiseerd in diagnose, behandeling, begeleiding en
wetenschappelijk onderzoek van en naar epilepsie. Kenmerkend is de multidisciplinaire
aanpak.

Hoe werkt Bureau Arbeid
De arbeidsconsulenten van Bureau Arbeid zijn specialist in arbeid en epilepsie en werken
nauw samen met diverse disciplines binnen SEIN, zoals neurologen, psychologen en
maatschappelijk werkers. Al deze specialisten leveren hun bijdrage om het (re)integratietraject succesvol te laten verlopen.
Bureau Arbeid werkt volgens een plan van aanpak waarbij de volgende dienstverlening
wordt geboden:
Re-integratietraject vanuit het UWV
Tweede Spoor
Jobcoaching
Sociale Activering
Outplacementtraject
Begeleiding WIA/Wajong aanvraag
Voorlichting
Advisering
(Neuro)psychologisch onderzoek en/of een arbeidsinteresse-onderzoek

Financiering
Afhankelijk van het traject dat de cliënt volgt, wordt de financiering gerealiseerd door
het UWV, de werkgever, de Arbodienst of de zorgverzekeraar.

Contact
Heeft u nog vragen of overweegt u gebruik te maken van een van de genoemde trajecten van Bureau Arbeid, neemt u dan gerust contact met ons op.
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
Bureau Arbeid
Postbus 540
2130 AM Hoofddorp
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:
“Ook als werkgever is het goed om ergens met je vragen terecht te kunnen.”

