Gepubliceerd op Almelo 17-09-2019 12:28 (https://www.ikhebeenvraagalmelo.nl)
Ik heb een vraag | Almelo > Werk > Werk en gezondheid > Beperking

Is het voor u lastig om werk te vinden door een beperking?
Vraag de gemeente om ondersteuning. De gemeente kan helpen met:
Aanpassing van uw werkplek
Jobcoaching
Loonkostensubsidie
Beschut werk
Dagbesteding
Vrijwilligerswerk
De gemeente bepaalt welke ondersteuning u krijgt.
Krijgt u een uitkering van UWV? Ook UWV kan ondersteuning bieden. Vraag ernaar bij uw contactpersoon.

Studeer je en heb je een beperking?
Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Met een beperking is werken soms niet
mogelijk. Misschien kom je in aanmerking voor individuele studietoeslag om je inkomsten aan te vullen.
Neem contact op met Werkplein Twente om de toeslag aan te vragen.

Werkplein Twente
Twenthe-plein 7
7607 GZ Almelo
0900 9294 [1]
www.werkpleintwente.nl/contact [2]

Heeft u een beperking en vragen over werk?
Ga naar de website van Werkplein Twente en klik op de pagina Werkzoekenden. Hier vindt u tips en nuttige
adressen. Is dit niet voldoende? Ga dan langs bij het Werkplein Twente voor hulp. Misschien kan de
gemeente u een garantiebaan bieden of een aangepaste werkplek. Dit heet beschut werk. Ook kan Werkplein
Twente samen met u op zoek gaan naar een geschikte werkplek bij een werkgever. Werkplein Twente kan
ook de werkgever helpen om een werkplek aan te passen aan uw situatie.

Werkplein Twente
Twenthe-plein 7
7607 GZ Almelo
0900 9294 [1]

www.werkpleintwente.nl/contact [2]

Gemeente Almelo
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
0546 54 11 11 [3]
gemeente@almelo.nl [4]
www.almelo.nl [5]

Ben je jong en heb je een beperking?
Ga voor hulp naar Werkplein Twente en maak een afspraak met een medewerker. Samen bespreken jullie de
mogelijkheden.
Misschien kun je werken en leren combineren. Kijk voor informatie op de website van ROC Twente.

ROC van Twente
074 852 50 00 [6]
info@rocvantwente.nl [7]
www.rocvantwente.nl [8]

Werkplein Twente
Twenthe-plein 7
7607 GZ Almelo
0900 9294 [1]
www.werkpleintwente.nl/contact [2]

Verdient u minder door een beperking?
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 - informatielijn
0900 92 94 (€ 0,04 per minuut, starttarief € 0,045) [9]
www.uwv.nl/klantenservice [10]
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