
Informatie en tips over de verkiezing van de SBV vindt u op ons werkgeversportaal: www.bih.de

„Een eerlijke arbeidswereld biedt 
veel kansen voor iedereen. 
Daar zet ik me graag voor in.”

Andrea Bernt 
Landratsamt Böblingen

www.bih.de/integrationsaemter/zb-magazin 

Kent u al ons
digitale magazine ‘ZB Behinderung und Beruf’?



Wat zijn de taken van de vertegenwoordigers voor 
 ernstig gehandicapten?
De vertegenwoordigers voor ernstig gehandicapten (SBV) of ‘vertrouwensperso-
nen’ vervullen een zeer belangrijke taak: ze vertegenwoordigen de belangen van 
de ernstig gehandicapte werknemers en die met een gelijke status.

De belangrijkste taken zijn:
•  de vertegenwoordigers ondersteunen de deelname van ernstig gehandicapten aan 

het werkleven;
• met raad en daad staan de vertegenwoordigers voor hen ter beschikking;
•  ze zien erop toe dat de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op ernstig 

gehandicapten, worden nageleefd;
•  in geval van moeilijkheden grijpen ze in en bieden ze gesprekken en nuttige 

 maatregelen aan.

De SBV is een erefunctie (tijdens de werkuren). De werkgever mag het loon 
 hiervoor niet verlagen.

Door wie wordt de SBV verkozen?
Alle ernstig gehandicapten en mensen met een gelijke status die in het bedrijf werk-
zaam zijn, mogen hun stem uitbrengen. Tijdelijke werknemers mogen ook stemmen 
in de SBV-verkiezing. 

In het najaar van 2022 is het weer zo ver: de reguliere verkiezing van de 
vertegenwoordigers voor ernstig gehandicapten komt eraan. Hier vindt u antwoorden 
op de belangrijkste vragen over dit onderwerp.

“Vertrouwenspersonen dragen een grote verantwoordelijkheid - en kunnen veel goede 
dingen in onze arbeidswereld mogelijk maken.”  
Timo Wissel, hoofd van de Afdeling Seminars, Public Relations, Onderzoeksprojecten, LVR-integratiebureau, Keulen

Wie kan verkozen worden?
Alle (niet alleen tijdelijke) werknemers die op de dag van de verkiezing 18 jaar of 
ouder zijn en 6 maanden in dienst van het bedrijf zijn, kunnen als vertegenwoor-
diger voor ernstig gehandicapten worden verkozen. Een ernstige handicap is daar-
voor geen vereiste. Het is ook niet nodig om de Duitse nationaliteit te hebben.

Wanneer en hoe wordt de SBV verkozen?
De reguliere verkiezingen vinden om de vier jaar plaats in de periode van 01/10 tot 
30/11. In bedrijven met minder dan 50 stemgerechtigde werknemers worden de 
nieuwe vertegenwoordigers voor ernstig gehandicapten in een verkiezingsverga-
dering verkozen. Alle werknemers met een ernstige handicap en werknemers met 
een gelijke status kunnen eraan deelnemen (tijdens de werkuren). Indien er in een 
bedrijf 50 of meer stemgerechtigde werknemers zijn, gebeurt de verkiezing schrift-
elijk in een stemlokaal of per brief.

Wat moet ik doen als ik verkozen wil worden?
Op de verkiezingsvergadering kunt u door iedere stemgerechtigde worden voor-
gedragen of u kunt uzelf voordragen. Voor bedrijven met 50 stemgerechtigden 
of meer geldt het volgende: u moet door de stemgerechtigden op de verkiezings-
vergadering worden voorgedragen. Hiervoor hebt u de steun nodig van 5% van 
de stemgerechtigden door middel van hun handtekening, met een minimum van 
drie handtekeningen. 
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Indien u meer wilt weten: Neem contact op met uw plaatselijke integratie- of inclusiebureau.
Daar vindt u gratis informatiemateriaal    www.bih.de > Media en Publicaties

SBV-VERKIEZINGCOMPACT EN CONCREET


