Onder euning
Arbeidsbeperking
Re-integratie
Maastricht – Heuvelland

www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
GRATIS
SPREEKUUR
Voor als je
vragen hebt
over:

SECRETARIAAT
F. Steinbusch
Pomonahof 19
6215 RM Maastricht
IBAN nummer
NL76 RABO 0129 2085 07
Ten name van
Stichting Ondersteuning
bij Arbeidsbeperking en
Re-integratie
E-mail
info@waowiamaastrichtheuvelland.nl
Kamer van Koophandel nr.
41079163

> WAO
> WIA
• Wat zal mijn inkomen zijn als ik word afgekeurd
voor mijn werk (geheel of gedeeltelijk)?
• Hoezo verandert mijn uitkering?
• Hoe kan ik nog werken en wat levert me dat
dan op?
• Rechten en plichten in de “wachttijd” periode
van 2 jaar bij langdurig ziekte
> Wajong uitkering en werken
> W.W. uitkering en ziek zijn tijdens de W.W.

SPREEKUREN
Gemeentehuis Gulpen
Willem Vliegenstraat 12
6271 DA Gulpen
> iedere dinsdag
van 10:00 - 12:00
vrij inlopen
043-4072579

WijkServicePunt
Witte Vrouwenveld
Voltastraat 50
6224 SW Maastricht
> iedere dinsdag
van 14:00-15.30
vrij inlopen

WijkServicePunt
Mariaberg

WijkServicePunt
Manjefiek Malberg

Anjelierenstraat 35
6214 SW Maastricht
> iedere donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur
vrij inlopen

Malbergsingel 70
6218 AV Maastricht
> iedere donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur
vrij inlopen

Voor afspraken Maastricht

Masters Home

043-7630030
www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
info@waowiamaastrichtheuvelland.nl

Hoogfrankrijk 27
6211 RK Maastricht
> Op afspraak:
donderdag morgen

De stichting heeft
ten doel het behartigen van belangen
van mensen met een
uitkering krachtens
sociale zekerheidswetten, alsmede het
verlenen van ondersteunende begeleiding en informatie
op het gebied van
voornoemde wetten.

HET GAAT OM LAAGDREMPELIGE, GRATIS
INFORMATIE- EN
STEUNVERLENING
VOOR MENSEN, DIE
> in de ziektewet of
wet poortwachter
zitten; of
• een arbeidsongeschiktheidsuitkering
ontvangen; of
• beperkte verdiencapaciteit hebben en
aan het werk willen.

www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

ACTIEF

ONAFHANKELIJKE
ORGANISATIE

ADVIESWERK

WAT WIJ U KUNNEN
BIEDEN

> De vrijwillige
spreekuurhouders
zijn wekelijks actief
op 4 plaatsen. Zij zijn
ervaringsdeskundig
en worden regelmatig
bijgeschoold.

De Stichting Ondersteuning bij Arbeidsbeperking
en Re-integratie is voortgekomen uit het APL
(ArbeidsongeschiktenPlatform-Limburg), die
later opging in “de Pijler”. De organisatie (APL)
ontvangt subsidie van de provincie Limburg met
name voor de financiering van de scholing van de
vrijwilligers.

In de afgelopen jaren
hebben onze spreekuurhouders – vrijwilligers met eigen ervaringen op het terrein
van de WAO – WIA,
honderden mensen
kunnen helpen met
knellende vragen.

• een luisterend oor. We bekijken met u wat de
wetgeving voor u betekent
• informatie over rechten en plichten tijdens de
ziekteperiode
• informatie over taken werkgever, werknemer en
Arbodienst
• informatie over Wet Verbetering Poortwachter
• informatie over re-integratie mogelijkheden naar
betaald werk
• informatie over claimbeoordeling WIA door
verzekeringsarts en arbeidsdeskundige UWV
• informatie over herbeoordeling WAO, WIA en
WAJONG
• informatie over andere wetten
zoals WW, IOW, IOAW, WWB,
Participatiewet, Toeslagenwet
• informatie over UWV.
De bezwaar en beroepsprocedures

> Jaarlijks bespreken
we gemiddeld 200
vragen van burgers
die te maken krijgen
met arbeidsongeschiktheid.
We denken mee,
geven informatie en
advies; desgewenst
begeleiden we mensen bij een oproep
en helpen we bij een
bezwaar-procedure.
Het gaat hierbij om
vragen met betrekking tot Wao, Wia,
Wajong, Ziektewet,
Wet Poortwachter,
WW, Participatiewet.
> De samenwerkende
partijen in de buurtservicecentra ervaren
de expertise die onze
spreekuurhouders
hebben als een
welkome aanvulling
waarmee ze burgers
kunnen helpen.

Vanaf 1 januari 2018 voert de Pijler haar taken uit
als zelfstandig onderdeel van Burgerkracht.
Als onafhankelijke organisatie – zonder winstoogmerk – kunnen wij u adviseren, informeren en
eventueel begeleiden.
Wij bieden u de mogelijkheid om uw vragen voor
te leggen op ons wekelijks inloopspreekuur, of om
na telefonische afspraak advies in te winnen.
Afhankelijk van de hulpvraag kan daarop een
intake gesprek plaats vinden, waarbij eventuele
vervolg acties opgestart kunnen worden.

Zieke werknemers en
mensen met een
(gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheiduitkering kunnen
met vragen en
problemen iedere
week bij ons terecht.

