
Ad Spee (49 jaar) was 65%
arbeidsongeschikt verklaard
“Op een gegeven moment belde 
NV schade met de vraag of zij mij 
konden helpen. Hoewel ik eerst 
sceptisch was, greep ik het aanbod 
toch aan. Al snel vonden ze een 
werkervaringsplek. Mijn nieuwe 
werkgever was zo tevreden dat hij 
me snel in vaste dienst wilde hebben.”

Wij helpen u graag

Als u arbeidsongeschikt bent, kan dat veel 
onzekerheid met zich meebrengen. Over 
uw inkomen, maar ook over uw toekomst. 
U helpen uw draai weer te vinden is ook 
voor ons erg belangrijk. Neem dus gerust 
contact met ons op.

NV Schadeverzekering
Metaal en Technische Bedrijfstakken



U kunt bij ons terecht

Veel mensen willen wel aan het werk 
maar weten niet hoe. Geldt dat ook 
voor u? Samen kunnen we kijken wat 
u nog wél kan en wil doen.

Wat kunt u van ons verwachten?

U kunt:
•  vrijblijvend en gratis onze hulp krijgen
•  samen met een vaste contactpersoon kijken wat er kan
•  op uw eigen tempo uw draai weer vinden
•  op weg gaan naar werk of vrijwilligerswerk
•  als het nodig is eerst een opleiding of persoonlijke coaching ontvangen

Goed om te weten
•  U blijft recht houden op uw uitkering bij NV schade. Of u nu meedoet, niet 

meedoet of halverwege toch wilt stoppen.
•  U krijgt hulp van onafhankelijke deskundigen.
•  Uw gegevens zijn veilig bij ons. We delen ze alleen als dat van u mag met 

UWV of andere organisaties.

Op dit 
moment begeleidt 

NV schade 
bijna 500 mensen 
bij het vinden van 

werk of andere 
mogelijkheden.

40 mensen zijn 
in 2017 door 

NV schade geholpen 
bij een herbeoordeling 

door UWV.



Heeft u vragen?

Wilt u weten hoe we u kunnen helpen? We helpen u graag.

• Bel ons via 0800 - 5103

• Of stuur een e-mail naar antwoord@nvschade-mt.nl

•  Of vul de antwoordkaart in
 - u stuurt deze op in de bijgevoegde antwoordenvelop

Laat het ons ook weten als u geen gebruik wil of kan maken van onze 
ondersteuning. Dan kunnen wij daar rekening mee houden en zullen u 
daarvoor niet meer benaderen.

V.l.n.r. 
Djinny van Vegten 

Brenda Fijten
Anita Koch

Daniël Buise

Onze contactpersonen

50 mensen 
vonden in 2017 
werk door onze 

begeleiding.

Onze klanten 
waarderen onze 

ondersteuning en geven 
ons het cijfer 8 in het 
Klanttevredenheids-

onderzoek.
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Postbus 16862 I 2500BW Den Haag

info@nvschade-mt.nl | 0800 - 5103

www.nvschade-mt.nl

We helpen u 
graag op weg!
U kunt altijd contact met ons 
opnemen via 0800 - 5103 
of e-mailen naar 
antwoord@nvschade-mt.nl.


