Chronische pijn en/of aanhoudende fysieke klachten
en BTOM?

Theoretisch kader
Er bestaan 2 soorten arbeidsbeperking:
• Arbeidshandicap:
Dit betekent dat je een aandoening hebt van psychische, lichamelijke of
zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit
te voeren. Enkele mogelijke voorbeelden: autisme, slechthorendheid,
slechtziendheid, rugklachten, stembandverlamming, depressie, epilepsie,
een spierziekte, het chronisch vermoeidheidssyndroom, schizofrenie... De FABIA
doelgroep personen met aanhoudende fysieke klachten en/of
en/ chronische pijn
vinden we hier dus in terug.
•

Psychosociale problematiek (of multipele problematiek):
Dit betekent dat je het door psychosociale problemen moeilijk hebt om werk te
vinden of je job goed uit te voeren. Enkele mogelijke voorbeelden: je
bent langdurig werkloos, je hebt een verslavingsverleden, je mag het huis niet uit
van je partner, je dreigt dakloos te worden, je hebt zware financiële problemen...

Doelstelling:
Het is als bemiddelaar van groot belang om je klant de correcte informatie te kunnen
geven met betrekking tot bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

We geven graag een beknopt overzicht van de mogelijke maatregelen:
Maatregelen voor werkzoekenden
Als je een arbeidshandicap hebt:
• Bijstand van een tolk Vlaamse gebarentaal:
Ben je doof of slechthorend, dan kan je gratis een tolk inschakelen als je werk
zoekt of om je werk goed uit te voeren. VDAB betaalt de kosten.

Medefinanciering door:
Partners:

•

Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding
kleding en arbeidspostaanpassingen:
arbeidspostaanpassingen
VDAB betaalt het arbeidsgereedschap, de kleding en de arbeidspostaanpassingen
die je omwille van je arbeidshandicap
arbeidsh
nodig hebt om je werk goed uit te voeren.

•

Tegemoetkoming in je verplaatsingskosten
verplaatsingskosten:
VDAB betaalt je kosten als je een begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om
naar je werk
erk te kunnen.

•

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
(VOP):
Heeft je arbeidshandicap een impact op het functioneren in je job? Dan
betaalt VDAB een premie aan je werkgever om hem te ondersteunen.

•

Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie
Je kan aan de slag in de lokale diensteneconomie als een job in het gewone
arbeidscircuit tijdelijk niet haalbaar is.

•

Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling
Je kan aan de slag in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling als een job in het
gewone arbeidscircuit niet haalbaar is.

Als je een psychosociale problematiek hebt:
• Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie
Je kan aan de slag in de lokale diensteneconomie als een job in het
gewone arbeidscircuit tijdelijk niet haalbaar is.
•

Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling
Je kan aan de slag in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling als een job in het
gewone arbeidscircuit niet haalbaar is.

Maatregelen voor werknemers
knemers
Als je een arbeidshandicap hebt:
• Bijstand van een tolk Vlaamse gebarentaal
gebarentaal:
Ben je doof of slechthorend, dan kan je gratis een tolk inschakelen om je werk
goed uit te voeren. VDAB betaalt
b
de kosten.
•

Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding
kleding en arbeidspostaanpassingen:
arbeidspostaanpassingen
VDAB betaalt het arbeidsgereedschap, de kleding en de arbeidspostaanpassingen
die je omwille
wille van je arbeidshandicap nodig hebt om je werk goed uit te voeren.

•

Tegemoetkoming in je verplaatsingskosten
verplaatsingskosten:
VDAB betaalt je kosten als je een begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om
naar je werk te kunnen.
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•

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
(VOP):
Heeft je arbeidshandicap een impact op het functioneren in je job? Dan
betaalt VDAB een premie aan je werkgever om hem te ondersteunen.

•

Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie
Je kan aan de slag in de lokale diensteneconomie als je je job in het gewone
arbeidscircuit tijdelijk niet meer kan uitoefenen.

•

Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling
Je kan aan de slag in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling als je je job in het
gewone arbeidscircuit niet meer kan uitoefenen.

Als je een
en psychosociale problematiek hebt:
• Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie
Je kan aan de slag in de lokale diensteneconomie als je je job in het
gewone arbeidscircuit tijdelijk niet m
meer kan uitoefenen.
•

Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling
Je kan aan de slag in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling als je je job in het
gewone arbeidscircuit niet meer kan uitoefenen.

Maatregelen voor zelfstandigen
Als je een arbeidshandicap hebt:
• Bijstand van een tolk Vlaamse gebarentaal
gebarentaal:
Ben je doof of slechthorend, dan kan je gratis een tolk inschakelen om je werk
goed uit te voeren. VDAB betaalt de kosten.
•

Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding
kleding en arbeidspostaanpassingen:
arbeidspostaanpassingen
VDAB betaalt het arbeidsgereedschap, de kleding en de arbeidspostaanpassingen
die je omwille van je arbeidshandicap nodig hebt om je werk goed uit te voeren.

•

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
(VOP):
Werk je als zelfstandige en heb je een arbeidshandi
arbeidshandicap?
cap? Dan krijg je van VDAB
een premie ter ondersteuning.

Maatregelen voor jobstudenten
Als je een arbeidshandicap hebt:
• Bijstand van een tolk Vlaamse gebarentaal
gebarentaal:
Ben je doof of slechthorend, dan kan je gratis een tolk inschakelen om je werk
goed uit te voeren. VDAB betaalt de kosten.
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•

Tegemoetkoming in je verplaatsingskosten
verplaatsingskosten:
VDAB betaalt je kosten als je e
een
en begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om
naar je werk te kunnen.

•

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
(VOP):
Heeft je arbeidshandicap een impact op het functioneren in je job? Dan
betaalt VDAB een premie aan je werkgever om hem te ondersteunen.

Graag meer lezen?
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/
https://www.vdab.be/sites/web/files/publiek/arbeidshandicap/FicheVOP.pdf
Voor meer informatie over jobs, begeleiding en premies voor personen met een
arbeidshandicap:
0800/30 700
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