WERKEN LOONT
Mag ik werken?
Ja, mensen met een handicap mogen werken!
Dit staat geschreven in het VN-verdrag voor
Personen met een Handicap. Het verdrag geldt
ook in België. Personen met een handicap
hebben het recht om in hun levensonderhoud te
voorzien. Dit wilt zeggen: echt werk dat je zelf
kiest op een toegankelijke en open werkplek.
Echt werk is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk.
Voor écht werk krijg je een waardig loon op de
normale arbeidsmarkt.

Zal ik meer inkomen hebben
als ik werk?
Ja, je totale inkomen kan nooit lager zijn als je
gaat werken. Je tegemoetkomingen dalen
minder snel dan dat je inkomen stijgt.

Wat met mijn PVF, IT en IVT?
Je zal altijd meer inkomen hebben als je werkt.
PVF (persoonsvolgende financiering) heeft
niets te maken met je inkomen. Je mag het
zelfs gebruiken voor ondersteuning op het werk.
IVT (inkomensvervangende tegemoetkoming) is
een budget voor als je geen geld verdient. Als
je werkt dan krijg je minder of valt het weg. IT
(integratietegemoetkoming) kan wegvallen als
je veel geld verdient. De sociale dienst van de
FOD kan dit vrijblijvend voor jou uitzoeken.

Moet mijn werkgever
aanpassingen maken?
Redelijke aanpassingen zijn verplicht
Je werkgever moet redelijke aanpassingen
maken, anders is het discriminatie. De
aanpassingen kan je best samen met de
werkgever kiezen. Jij en je werkgever kunnen
geld krijgen om die aanpassingen te maken. Er
zijn 4 soorten: aanpassingen op de werkvloer,
tussenkomst van tolken, tussenkomst in
vervoersonkosten en de Vlaamse
Ondersteuningspremie. De VDAB beslist of je
het geld krijgt.

Waarom werken?
Werken is meer dan geld verdienen.
Een waardig loon is noodzakelijk voor écht
werk. Maar werken is meer dan dat. Werken is
ook sociaal contact, bijleren, iets betekenen
voor anderen, je sterktes gebruiken, waardering
krijgen, vrienden maken, houvast in je planning,
gezond blijven, inclusie en zoveel meer.
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