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Bureau Arbeid maakt onderdeel uit van SEIN, een kennis- en expertisecentrum voor 
mensen met epilepsie en verwante aandoeningen. SEIN is gespecialiseerd in diag-
nose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en naar epilepsie. 
Kenmerkend is de multidisciplinaire aanpak. 

Werk en epilepsie 
De meeste mensen met epilepsie beschikken over dezelfde mogelijkheden om te werken 
als anderen. Tenminste, op papier. In de praktijk loopt het soms toch net even anders 
en zijn er specifieke vragen. Bureau Arbeid heeft alle kennis en ervaring en biedt graag 
ondersteuning bij vragen over werk en epilepsie. 

Bureau Arbeid
Bureau Arbeid is erkend door het UWV en Blik op Werk. Wij ondersteunen belangheb-
benden zoals werknemers, werkzoekenden, werkgevers, gemeenten, arbodiensten, 
UWV, scholen en re-integratiebedrijven.

Met een team van zes arbeidsconsulenten begeleiden we mensen met epilepsie, op de 
huidige werkplek of die op zoek naar nieuw werk zijn. Bijvoorbeeld:

 Als u werk zoekt en in de ziektewet zit of een Wajong- of WIA-uitkering heeft.
 Als u aanpassingen en/of hulpmiddelen op de werkplek nodig heeft.
 Als u niet herplaatst kunt worden binnen uw huidige bedrijf.
 Als u vanwege reorganisatie niet bij uw werkgever kunt blijven.
 Als u epilepsie heeft met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
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Cliënt:
“Bureau Arbeid heeft mij enorm geholpen omdat ze zorgvuldig werken 

en precies weten wat er speelt als je epilepsie hebt.”



Hoe werkt Bureau Arbeid
De consulenten van Bureau Arbeid zijn specialist in arbeid en epilepsie en werken nauw 
samen met diverse disciplines binnen SEIN, zoals neurologen, verpleegkundig specialisten, 
psychologen en maatschappelijk werkers. Samen zorgen wij voor een succesvol re-integratie-
traject. 

Wat kunnen we voor u doen
U kunt bij Bureau Arbeid terecht voor:

 Re-integratie vanuit het UWV of vanuit de werkgever
 Jobcoaching
 Outplacement
 Begeleiding bij een WIA-aanvraag
 Ondersteuning bij de aanvraag van een doelgroepverklaring
 Voorlichting
 Advies
 (Neuro)psychologisch onderzoek en/of een arbeidsinteresse-onderzoek

Dit doen wij vanuit de SEIN-locaties Heemstede, Zwolle, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en 
Rotterdam. 

Wie betaalt
Bureau Arbeid  wordt betaald door het UWV, de werkgever, de Arbodienst of de zorgverze-
keraar, afhankelijk van het traject u bij ons doet. U hoeft zelf dus meestal niets te betalen.

Aan de slag
Heeft u interesse of wilt u eens praten over de mogelijkheden specifiek voor u? Neemt u dan 
gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Bureau Arbeid
Telefoon: 023-558 8242/8243
E-mail: bureau-arbeid@sein.nl

Kijk voor meer informatie op www.sein.nl/polikliniek-voor-epilepsie/bureau-arbeid/

Werkgever: 
“Zo fijn om ergens met je vragen terecht te kunnen.”


