
Bestemd voor juristen bij:
• Advocatenkantoren • Verzekeringsmaatschappijen
• Letselschadebureaus • Schaderegelingsbureaus
• Juristen rechtsbijstandverzekeraars • Rechtshulpverleners

intensieve praktijkmiddag**verdieping
Woensdag 25 november 2015 - tulip inn amsterdam riverside 

Letselschade & sociale zekerheid
Wegwijs in de wettelijke regelingen en voorzieningen in relatie tot de 

schadebeperkingsplicht

aandachtspunten bijeenkomst:
• Arbeidsrechtelijke aspecten
• Welke mogelijkheden bieden de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de AWBZ?
• (Im)materiële schade en de nieuwe Participatiewet
• Verhouding Wmo, Wet langdurige zorg, CIZ, CAK en Zorgkantoor
• Hoe verloopt de besluitvorming?
• Verzekeringsrechten van flexwerkers/oproepkrachten
• Re-integratieverplichtingen, second opinion
• Eenmaal in de WIA en dan?
• Wanneer is bezwaar/beroep zinvol?

actuele informatie
en aanmelden

www.kerckebosch.nl
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incl. de nieuwe 
Wet werk en 
zekerheid en nieuwe participatiewet



actuele informatie / aanmelden    www.kerckebosch.nl

Woensdag 25 november 2015
tulip inn amsterdam riverside

Wegwijs in het woud van 
de sociale zekerheid
Iedereen die dagelijks is betrokken bij de afwikkeling van 
letselschadeclaims, komt in aanraking met vragen op het 
gebied van sociale zekerheid. Het slachtoffer heeft een tijdelijk 
contract, is uitzend- of oproepkracht en komt zonder werk 
te zitten. Waarop kan nog aanspraak worden gemaakt? 
En wat als er sprake is van arbeidsongeschiktheid? 

Hoe houdt u de schade zo beperkt mogelijk?
Bij ernstige letsels en beperkingen kan aanpassing van 
de woning nodig zijn. Of is verhuizing naar een AWBZ-
instelling beter en/of goedkoper? Kan er aanspraak worden 
gemaakt op een PGB of moet het slachtoffer genoegen 
nemen met zorg in natura? En wie bepaalt dat dan en 
volgens welke criteria? 

al deze vragen kunnen vroeger of later een rol spelen 
in een letselschadedossier. na het volgen van deze 
intensieve praktijkmiddag weet u de antwoorden te 
vinden.

programma
12.00 - 12.30  Ontvangst met lunch 

12.30 - 12.35  
opening en welkom door de middagvoorzitter
mr. j.s. top, Advocaat, Advocatenkantoor Visser c.s., 
Amsterdam

12.35 - 13.35 
Blok i: arbeidsrechtelijke aspecten
• Wat is de arbeidsrechtelijke positie van de flexwerker, 

onder de verschillende contractsnamen? 
• Gevolgen nieuwe Wet werk en zekerheid
mr. W. van veen, Advocaat, Wout van Veen Advocaten, 
Utrecht

13.35 - 13.50 Pauze

13.50 - 15.00
Blok ii: vervoer, wonen en zorg
• De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Verhouding Wmo, Wet langdurige zorg, Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ), CAK en Zorgkantoor
• Huishoudelijke hulp: waartoe kan de cliënt verplicht 

worden?
• Indicatiestelling
• Aanspraak wijkverpleging
• Persoonsgebonden budget (PGB)
• (Im)materiële schade en de nieuwe Participatiewet
• Hoe verloopt de besluitvorming?
mr. dr. m.F. vermaat, Advocaat/partner, Van der Woude de 
Graaf Advocaten, Amsterdam

15.00 - 15.15 Pauze

15.15 - 16.00  
vervolg Blok ii: vervoer, wonen en zorg

16.00 - 17.00 
Blok iii: arbeid, arbeidsongeschiktheid en 
werkeloosheid
• Loondoorbetaling, Zw en WW
• Hoe zit het met de rechten op ziekengeld: opschorting of 

stopzetting loon (art. 7:629 BW)? 
• Verzekeringsrechten van flexwerkers/oproepkrachten
• Re-integratieverplichtingen, second opinion (Wet 

Poortwachter)
• Welke schade vergoedt de WIA niet?
• WIA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
• WIA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
• Nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid vangnetters
• De nieuwe Wajong
• Wanneer is bezwaar/beroep zinvol?
mr. a. Wit, Juridisch adviseur en opleider sociale zekerheid, 
De Geinbrug, Driemond & Auteur Nederlandse Documentatie 
Sociale Zekerheid (Sdu Uitgevers)

17.00 - 17.15 Pauze met warme snack

17.15 - 18.15 
vervolg Blok iii: arbeid, arbeidsongeschiktheid 
en werkeloosheid

18.15  Sluiting en napraten tijdens de borrel

organisatie
Studiecentrum Kerckebosch
Klantenservice:
030-698 4222
Klantenservice@kerckebosch.nl
Organisatorisch: Stephanie van der Linden
030-698 4217
svanderlinden@kerckebosch.nl

mijn investering?
€  545,- per persoon excl. btw
€  495,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige aanmelding 
van twee of meer deelnemers uit dezelfde organisatie. 
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) 
documentatiemateriaal.

Volg ons ook op twitter!   @kkbjuridischfin  #Letsel&SZ


