VOOR WERKGEVERS
& WERKNEMERS

ADVIES &
BEGELEIDING
VOOR, TIJDENS
& NA HET
UWV-TRAJECT

Chronisch progressief
ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?
UwVerzuimregisseur
brengt complexiteit terug
naar eenvoud
Wij begeleiden chronisch progressief zieke
werknemers en hun werkgevers voor, tijdens
én na het UWV-traject. Wij begrijpen
waarmee u worstelt en helpen u graag verder.

Advies & begeleiding tijdens
het UWV -traject

Chronisch progressief ziek
en arbeidsongeschikt?
UwVerzuimregisseur begeleidt mensen met een chronisch
progressieve aandoening bij het afscheid nemen
van het arbeidzame leven. Meestal middels het aanvragen
van een vervroegde IVA uitkering als het werken
door de steeds toenemende klachten onmogelijk
is geworden. Na het beëindigen van de arbeidsrelatie
komt de nadruk te liggen op het herformuleren
van de rol in familie en gezin, lifestyle en gezondheid.

PAG I N A 3

UWV-TRAJECT ADVISERING


We streven er altijd naar om werknemer én werkgever
in goede harmonie door de complexe
UWV- en Poortwachterprocedures heen te loodsen.
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COACHING & WORKSHOPS
Wij vinden het belangrijk om onze opgedane kennis en ervaringen
te delen zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen. Leren van elkaar
staat centraal. Alle workshops zijn, net als ons coachingsprogramma,
door lotgenoten ontwikkeld.
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MAATSCHAPPELIJKE RE-INTEGRATIE
Maatschappelijke re-integratie van chronisch progressief zieken
richt zich, na het beëindigen van de arbeidsrelatie,
op het herformuleren van de rol in de maatschappij, familie,
gezin, financiën, werk en gezondheid.
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WERKGEVERS
& WERKNEMERS

HET LIEFST
LOSSEN WE HET
SAMEN OP!

Het UWV-traject

Het spel, de spelers, de regels en de knikkers
Wij helpen individuele chronisch zieke werknemers en hun werkgevers om samen
met elkaar grip te krijgen op alles wat op hen afkomt voor, tijdens en na het UWV-traject.
Duidelijkheid over wat van u wordt verwacht en wat ú mag verwachten van
alle andere betrokkenen, stelt u in staat de regie weer in eigen hand te nemen.

DUIZELT HET U
EEN BEETJE?
Dat vinden wij niet zo
vreemd. Er komt ineens
heel wat op u af. Wij van
UwVerzuimregisseur
begrijpen dit en kunnen u
helpen. Vraag een gratis
telefonische kennismaking
aan via de website of mail
ons. Dit eerste oriënterende
gesprek voor werknemers
duurt een half uur en
verplicht u nergens toe.

Meer informatie vindt u op
Uwverzuimregisseur.nl

VRAGEN?
Heeft u nog vragen
bel dan 076-2045444 of
stuur een email naar
info@uwverzuimregisseur.nl

U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
Wanneer u als chronisch zieke werknemer in een UWV-traject terecht bent
gekomen, betekent dat meestal het begin van een onzekere en onduidelijke
periode in uw leven. U bent, heel begrijpelijk, uit het lood geslagen maar kunt
uw aandacht niet laten verslappen want u zit in een UWV-procedure met
grote belangen voor alle betrokken. Het is daarom belangrijk goed op de hoogte
te zijn van hoe het spel gespeeld wordt, wie de spelers zijn en wat de gevolgen
zijn als u zich daar niet aan houdt. Graag helpen wij u daarbij.
Hoe we dat doen?
We luisteren. Iedere situatie is anders. Samen met u bepalen we waar behoefte
aan is en welke actie genomen moet worden. Wij helpen u de ‘knelpunten’ in
het traject te onderkennen en tijdig bij te sturen. We werken daarbij volgens
een vast stramien in drie fases.
1. telefonische kennismaking
Na aanmelding via de website, bellen wij u voor een telefonisch kennismaking.
Dit gesprek is gratis en verplicht u nergens toe.
2. strategiegesprek werkgever & werknemer
Doel van dit gesprek is om in goede harmonie tot een gezamenlijk plan van aanpak
te komen.
3. samen op pad
Wij trekken samen met u op en treden op als uw persoonlijk adviseur en
vertrouwenspersoon. Indien gewenst gaan we mee naar uw afspraken.
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Kosten begeleidingstraject
De kosten voor de inhoudelijke
module (begeleiding werknemer
en werkgever) zijn €4.900,en worden normaliter door
de werkgever vergoed. Indien
de werkgever de kosten niet
vergoedt, bestaat de mogelijkheid
om in uitzonderingsgevallen een
maatwerkregeling te maken voor
de werknemer.

Disclaimer
Wij doen ons best u zo goed en
volledig mogelijk te informeren.
De informatie op onze website en
in onze brochure is een sterk
vereenvoudigde weergave van
wet- en regelgeving en is bedoeld
om lezers op hoofdlijnen
te informeren. Mocht u na het
lezen van onze brochure vragen
hebben, bel ons dan gerust.

De weg in het doolhof
UwVerzuimregisseur kent de procedures en weet de weg in dit doolhof.
We werken met een landelijk netwerk van Register Case & Care Managers en zijn
in alle provincies vertegenwoordigd. Wij leggen de regels aan u uit, vertellen u wie
u zoal tegenkomt in het traject, wat ieders belangen zijn en wat de mogelijke
financiële uitkomsten voor u kunnen zijn.

VOOR DE WERKNEMER
Inhoudelijke expert bij het WIA proces
We begeleiden u bij het doorlopen van het volledige WIA-proces voortkomend
uit de Wet Verbetering Poortwachter en helpen met het opstellen van
de WIA-aanvraag. We leggen uit wie de spelers zijn in het proces, wat hun doelen
zijn, waarom ze de dingen doen zoals ze die doen en aan welke spelregels u
zich moet houden.
Vervroegde WIA aanvraag
Als u na 104 weken van arbeidsongeschiktheid (en loondoorbetaling door de
werkgever) nog steeds niet (volledig) in staat bent om te werken, heeft u mogelijk
recht op een WIA uitkering. Onder bepaalde omstandigheden is een vervroegde
aanvraag mogelijk die u zelf moet doen. Wij helpen u daarbij.
Vertrouwenspersoon bij gesprekken
We trekken samen met u op gedurende het gehele WIA-proces, begeleiden u
bij uw contacten met het UWV en de verzekeringsarts en gaan - indien gewenst met u mee naar de afspraken met de deskundigen.
Bezwaarschrift
Indien van toepassing begeleiden wij u ook bij het afhandelen van een bezwaarprocedure.
Financieel inzicht
We geven onafhankelijk inzicht over inkomen bij arbeidsongeschiktheid op basis
van loon, uitkering en pensioen. We houden hierbij rekening met de financiële
zaken die de werknemer, werkgever en eventuele partner hebben geregeld (zoals
pensioen, WIA-aanvullingsverzekeringen, hypotheek, partner, vermogen etc.).

VOOR DE WERKGEVER
Regisseur van uw verzuimkosten
Met respect voor werkgever, werknemer en wet- en regelgeving leggen wij uit
wat de kosten zijn van de langdurige ziekte van uw werknemer(s) en waar u
kosten kunt besparen. We laten u zien hoe de kosten van arbeidsongeschiktheid
grotendeels bij de werkgever terechtkomen, hoe de impact beperkt kan worden
en de investering in de inzet van UwVerzuimregisseur terugverdiend wordt
middels een met aan zekerheid grenzende waarschijnlijke besparing.

UwVerzuimregisseur helpt u de regie in handen
te nemen bij het beheersen van uw verzuimkosten
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LEREN VAN
ELKAAR
NEEM DE REGIE IN
EIGEN HANDEN

Coaching & workshops
Leren van lotgenoten

Vanwege het chronisch progressieve karakter van uw aandoening ontstaat er
nooit een stabiele eindsituatie. Heb je net alles geregeld, kun je weer opnieuw beginnen.
UwVerzuimregisseur heeft eenvoudige oplossingen ontwikkeld die u kunnen
helpen om te gaan met deze dynamiek en de regie over uw leven weer in
eigen handen te nemen. Het coachingsprogramma en de workshops zijn ontwikkeld
door lotgenoten. Altijd staat leren van elkaar centraal.

SAMEN STERKER
VERTROUWELIJK
Coachtrajecten en workshops worden vertrouwelijk
behandeld. Indien de
opdrachtgever een eind
evaluatie wenst, zal dit in
overleg met de coachee
worden opgesteld en
besproken. Alleen met
goedkeuring van de coachee
wordt de eindevaluatie
gedeeld.

Interesse?
Vul het contactformulier op
de website in, mail of bel ons.
Wij plannen dan snel een gratis
kennismakingsgesprek in.
Op basis van de verkregen
informatie zullen wij een offerte
opstellen die u kunt bespreken
met uw werkgever. Het heeft
onze voorkeur daarbij aanwezig
te zijn.

Uw vertrouwenspersoon (partner, goede vriend of anderszins) is tijdens alle
workshops aanwezig. Wij zorgen ervoor dat er altijd een lotgenotencoach
aanwezig is. De groepen bestaan maximaal uit 10 personen waarvan 5 deelnemers
met ieder een vertrouwenspersoon.

WORKSHOP ‘TIME IS ALWAYS NOW’
Time is always now is een tweedaagse workshop die aaneengesloten
plaatsvindt met een terugkomdag. Uw vertrouwenspersoon is daarbij aanwezig.
Dagdeel 1: Moeten, stoppen, willen en vervangen
We herformuleren al het negatieve van ‘ik moet’ naar het positieve ‘ik wil’. En zo
verander je onduidelijke keuzes die je ‘moet’ naar concrete dingen die je ‘wil’. Doel
is het omzetten van frustratie en onmacht in vertrouwen in jezelf zonder daarbij
steeds uit te gaan van wat andere mensen zeggen.

We herformuleren al het negatieve van ‘ik moet’
naar het positieve ‘ik wil’
Dagdeel 2: Waardevrij is waardevol
We brengen in kaart wat uw waarden zijn, in hoeverre ze onderdeel uitmaken van
uw dagelijkse leven en of deze activiteiten u energie geven of kosten. Doel is te
komen tot een, met uw partner afgestemd, waardepatroon vol activiteiten die u
energie geven, los van wat uw omgeving van u verwacht. Ò
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Workshop
Deelname aan de workshop
Time is always now kost € 600,-.
Uw vertrouwenspersoon is gratis
aanwezig.
Ook individueel mogelijk
Time is always now kan ook in
de vorm van een individuele
coaching ingezet worden. In
4 sessies van 2 uur doorloopt u in
4 maanden met uw vertrouwenspersoon (partner, goede vriend
of anderszins) het programma.
De coach komt dan naar u thuis.
De investering in een individueel
traject Time is always now
bedraagt € 2500,-.

Investering
De investering in de toekomst
van de werknemer door de
werkgever bedraagt € 3.750,00
voor het gehele traject Coaching
op Maat.

Heeft u nog vragen?
Bel dan 076-2045444 of
stuur een email naar
info@uwverzuimregisseur.nl

Dagdeel 3: De kwaliteit van uw tijd
Veel progressief zieken hebben het gevoel dat de tijd door de vingers glipt.
We gaan samen de uitdaging aan uw activiteiten en tijdsbesteding vorm te geven
binnen de nieuwe grenzen die bepaald worden door uw chronische ziekte.
Uw partner speelt daarbij een belangrijke rol. Niemand kan dit alleen. We nemen
de uitkomsten van dagdeel 1 en 2 als uitgangspunt.
Dagdeel 4: Hoe je agenda werkt
Ons doel is het maken van een concrete agenda ingedeeld in blokken van
30 minuten, gevuld met concrete acties en taken die aansluiten op je waarde
profiel om zo te voorkomen dat bijvoorbeeld de afspraken met jezelf (of die met
je familie of vrienden) erbij in schieten. Gebruik daarbij het kleurenschema van
je waardeprofiel zodat je in één oogopslag kunt zien of je nog in de pas loopt
met je eigen prioriteiten.
Terugkomdag: De onvermijdelijke dynamiek
Vanwege het chronisch progressieve karakter van de aandoening ontstaat er
nooit een stabiele eindsituatie. Heb je net alles geregeld, kun je weer opnieuw
beginnen. Hierdoor is dit geen eenmalige exercitie. Het is daarom de bedoeling dat
deze methodiek je ook in de toekomst helpt. Wanneer de situatie veranderd is,
kun je een individuele afspraak inplannen met een coach om de nieuwe situatie in
kaart te brengen.

COACHING OP MAAT
Het programma start met een kennismakingsintakegesprek van 1 uur gevolgd
door tien tweewekelijkse coachegesprekken van 1,5 uur per gesprek aangevuld
met praktijkopdrachten en reflectieverslagen. Indien nodig of gewenst kan er meer
of minder ruimte tussen de sessies gepland worden. Het coachtraject zal naar
verwachting in 6 à 8 maanden afgerond worden.
Fase 1: Exploratie
Het programma begint met in beeld brengen van de coachvraag en het
analyseren van de klachten, bronnen en energielekken (wat verliest coachee?)
Fase 2: Herstel van energie en structuur
Het programma wordt vervolgd met vergroten van het gevoel van beheers
baarheid, het werken aan fysieke conditie en aan een dagstructuur (slaap, voeding,
werk- en leefgewoonten)
Fase 3: Verdieping
In deze fase worden niet-effectieve denk- en gedragspatronen geïdentificeerd.
Fase 4: Actie
De eerste stappen op het pad van een waardenvolle toekomst worden gezet met
een continue borging van inzichten door het schrijven van reflectieverslagen en
het uitvoeren van (praktijk)opdrachten.

‘Heel even dacht ik dat mijn beperkingen mijn
grenzen waren. Mijn ervaringen hebben mij geleerd dat
dat niet zo is en dromen nog steeds loont.’
Theo van Neerven, oprichter UwVerzuimregisseur en Helden on Tour.
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DE EERSTE
PILOTGROEP
IS GESTART!

Maatschappelijke re-integratie
bewegen, sporten & lifestyle

Maatschappelijke re-integratie van chronisch progressief zieken richt zich,
na het beëindigen van de arbeidsrelatie, op het herformuleren van
de rol in de maatschappij, familie, gezin, lifestyle en gezondheid.

NA HET ARBEID-
ZAME LEVEN
Maatschappelijke re-integratie
is een verbreding van de
bekende vormen van arbeids
re-integratie, spoor 1 & 2.
Spoor 1 vindt plaats op je werk
bij je huidige werkgever, spoor
2 op je werk bij een nieuwe
werkgever. Maatschappelijke
re-integratie richt zich op het
herformuleren van de rol in
familie en gezin, lifestyle en
gezondheid na het arbeids
zame leven.

Regie over lijf en leven
Centraal uitgangspunt bij
de aanpak van Helden on Tour
is zelfzorgmanagement waarbij
de patiënt de regie over lijf en
leven in eigen handen neemt
en proactief aan de slag gaat
met gezondheids- en lifestyle
vraagstukken.

Heeft u nog vragen?
Bel dan 076-2045444 of
stuur een email naar
info@uwverzuimregisseur.nl

EN DAN...
Vaak vragen onze klanten na een succesvolle afronding van de IVA aanvraag:
‘wat nu, hoe ga ik verder?’ Ons antwoord daarop is Stichting Helden on Tour.
Deze stichting zet zich in voor mensen met een chronische aandoening die
elke dag opnieuw weer vechten voor hun gezondheid. Fysiek misschien beperkt,
maar de geest nog immer fit! Helden on Tour biedt diverse programma’s aan
om te sporten en te bewegen en zich maatschappelijk te ontwikkelen.

Chronisch ziek zijn is topsport!
Stilstand is achteruitgang
Dit geldt zeker voor mensen met een chronisch progressieve aandoening. Niets
doen is geen optie. Door te sporten, te bewegen en maatschappelijk betrokken
te blijven, wordt je fysiek en mentaal sterker, krijg je meer zelfvertrouwen en
kun je je sociale netwerk uitbreiden.
Het positieve effect van sporten
Om het ziekteproces positief te beïnvloeden is structureel sporten, bewegen en
betrokken blijven bij de maatschappij van essentieel belang. Met haar programma’s
Positive Sports, Positive Worx en Positive Life wil Helden on Tour mensen
motiveren en inspireren om positief betrokken te blijven bij de maatschappij.
Het vitaliteitsfonds voor chronisch progressief zieken
Vanuit onze maatschappelijk verantwoordelijke signatuur hebben wij de ambitie
bij te dragen aan een duurzame samenleving waarin chronisch en progressief
zieken er toe doen om hetgeen ze bijdragen aan die maatschappij. Hiertoe richt
UwVerzuimregisseur het Vitaliteitsfonds voor chronisch progressief zieken op
en draagt zo bij aan een vitale maatschappij.

PA G I N A 7 | U W V E R Z U I M R E G I S S E U R © 2 0 2 2

MEER
INFORMATIE
VINDT U OP
ONZE WEBSITE
UWVERZUIMREGISSEUR.NL

Wij staan voor u klaar!
UwVerzuimregisseur heeft een landelijk netwerk
van Register en Case Managers.
We zijn vanuit het hele land inzetbaar.

ONZE REGISSEURS WERKEN LANDELIJK
Wij werken we met een landelijk netwerk van Register Case & Care Managers
managers en zijn in alle provincies vertegenwoordigd. U kunt een gratis
kennismakingsgesprek aanvragen door het invullen van het kennismakings
formulier op onze website.

UWVERZUIMREGISSEUR GAAT VERDER!
De start van UwVerzuimregisseur kwam voort uit de persoonlijke situatie
van Theo van Neerven. Nadat hij de diagnose Parkinson kreeg, heeft hij
UwVerzuimregisseur opgezet. Zijn volgende uitdaging is Helden on Tour,
een initiatief waarmee aan mensen met een chronische
aandoening de kans wordt geboden om structureel te sporten,
werken en leren. De eerste pilot-groepen zijn inmiddels gestart!
W W W. H E L D E N O N TO U R . N L

Advies & begeleiding tijdens
het UWV -traject
Ceresstraat 13 | 4811 CA Breda | tel.: 076-2045444
info@UwVerzuimregisseur.nl | www.UwVerzuimregisseur.nl

