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Over welk thema zoekt u informatie? > Werk > Werk en gezondheid > Langdurig ziek

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.
Of neem contact op met Werkplein IJsselgemeenten.
Bent u langdurig ziek en wilt of kunt u weer aan het werk?
Heeft u een uitkering? Bespreek dit met uw contactpersoon.
Heeft u geen uitkering? Neem contact op met het Werkplein IJsselgemeenten.
Werkplein IJsselgemeenten
Bezoekadres
Fluiterlaan 427-429
2903 HN Capelle aan den IJssel
Postadres
Postbus 566

2900 AN Capelle aan den IJssel
010 284 84 57 (informatielijn Sociale Zaken, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 14.00
uur)
socialezaken@ijsselgemeenten.nl
www.ijsselgemeenten.nl/werkplein-ijsselgemeenten
Samen Veerkrachtig
www.samenveerkrachtig.nl
UWV - ik ben ziek
www.uwv.nl/ziektewetuitkering

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/ziektewetuitkering

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
www.rijksoverheid.nl/re-integratie
UWV - deskundigenoordeel
www.uwv.nl/deskundigenoordeel

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
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