De ziekte multiple sclerose treft mensen veelal in
de bloei van hun leven. MS Vereniging Nederland
is volledig afhankelijk van giften en donaties.
Ook meehelpen mensen met MS een stem te
geven en leven met MS makkelijker te maken?

MS Vereniging Nederland zet zich in op het
gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Wij organiseren activiteiten die vooral plaatsvinden in
onze 21 regio’s verspreid over heel Nederland.
Belangrijk voor onze vereniging zijn de vele
actieve en enthousiaste leden en vrijwilligers,
vaak zelf ook met MS. Op die manier kunnen
we dichtbij persoonlijk, via de telefoon, met
brochures en online ondersteuning bieden bij
de impact van MS op je werk.

088 - 374 8585
/MSVerenigingNL
/msvereniging

Met een (eenmalige) gift geeft MS Vereniging
Nederland mensen met MS een stem. Elk bedrag
is welkom, bijvoorbeeld € 10, € 20, € 50.
Rekeningnummer: NL 23 INGB 0006 5604 92 t.n.v.
Multiple Sclerose Vereniging Nederland-giften.

www.mswerkloket.nl
msvereniging.mscoaches@gmail.com

telefoon 088-374 85 00

de stem van mensen met MS

www.msvereniging.nl
www.msweb.nl

Werken met MS, kan dat? Een vraag die mensen
met MS én werkgevers vaak bezighoudt.
Ons antwoord is: ja, meestal wel! Soms voltijds,
maar vaker in deeltijd. Met onze MS-coaches en
website mswerkloket.nl ondersteunen we jou én
je werkgever.

Als je werkt en je hebt MS komen er al snel veel
vragen op je af:
• Vertel ik het wel of niet aan mijn collega’s?
• Raak ik mijn baan kwijt als ik het aan mijn
leidinggevende vertel?
• Hoe vertel ik het eigenlijk aan mijn collega’s en
leidinggevende?
• Moet ik wel of niet over mijn MS vertellen
tijdens een sollicitatiegesprek?
• Ik heb aanpassingen nodig, kan ik dat aan mijn
werkgever vragen?
• Moet ik een passende functie zomaar accepteren?

‘Wij hebben ons eigen

‘MS kunnen ze niet
weghalen. Het delen van
mijn zorgen en vragen
geeft rust. Ik heb het
gevoel dat ik begrepen
word.’

Je kunt ook een afspraak met een MS-coach
maken. Bijvoorbeeld omdat je een sollicitatiegesprek of gesprek met de bedrijfsarts wilt
voorbereiden.

acceptatieproces al doorlopen. Dat is een voorwaarde

‘Spreken met een

om mensen met MS goed te

ervaringsdeskundige

kunnen begeleiden.

biedt vertrouwen. Het klaart

We kunnen helpen de balans

de lucht. Fijn om zo snel en
helder antwoord te
kunnen krijgen.’

te vinden in de combinatie
leven met MS en
werken.’

Voor vragen over werken en MS kun je terecht bij
onze MS-coaches. Zij hebben zelf MS en weten
als geen ander hoe het is om werken en MS te
combineren. Ze weten hoe het is jezelf als ‘mens
met MS’ te leren accepteren. Onze MS-coaches
zijn specialist als het gaat om MS en werk. Ze zijn
er voor werknemers én werkgevers. Je kunt bij ze
terecht via het gratis telefonische spreekuur.
Informatie en tijden vind je op onze website
mswerkloket.nl.

Op mswerkloket.nl vind je heel veel informatie
over MS en werk. Over wat je kunt doen om te
blijven werken. Hoe je in gesprek kunt gaan en
blijven met je collega’s en je werkgever over de
impact van MS op je werk. Maar we geven ook
informatie over wat je te wachten staat als
(tijdelijk) werken niet meer lukt. We geven
suggesties over passend werk en het starten
van een onderneming. Op de website vind je
allerlei checklists en tips voor mensen met MS
die willen blijven werken én voor werkgevers.
Daarnaast hebben we de brochure ‘MS en werk’
met in vogelvlucht informatie over MS en werk.
Handig om bijvoorbeeld uit te delen aan je
collega’s en/of je werkgever en bedrijfsarts.
Deze kun je gratis aanvragen via
info@msvereniging.nl.

