
Welkom bij het webinar Ik heb een WIA 

uitkering, wat nu?

Wij starten om 20.00 uur. U heeft tot dat moment nog tijd om even 

een kopje koffie of thee erbij te pakken.

Via de chat rechtsonder kunt u uw vragen stellen. Wij willen dat 

graag even testen. Onze eerste vraag is: Waar komt u vandaan? U 

chat met iedereen. Dat betekent dat iedereen uw vraag kunt zien.

Bij binnenkomst is uw geluid gedempt.                     

Tevens vragen wij u bij de start van het webinar uw video te 

stoppen. Alleen de sprekers en de host blijven in beeld. 
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https://youtu.be/ewORCgZQKmQ
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https://youtu.be/ewORCgZQKmQ


Programma
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Introductie / de sprekers

Doel webinar 

De film. Korte terugblik met de 
verschillende WIA vormen 

Wie en wat helpt jou tijdens de WIA?



De sprekers
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Joop Cuijpers, arbeidsdeskundige UWV 

Werkbedrijf

José Provoost, re-integratie specialist Stap NU



Doel
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Doel van het webinar

• Duidelijkheid krijgen over de WIA en de 

mogelijkheden voor ondersteuning richting 

(vrijwilligers)werk 

• Welke paden kun je bewandelen?

• Hoe kom je in contact?



https://youtu.be/OgEVNeOqMxw
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https://youtu.be/OgEVNeOqMxw


De Wet WIA
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• < 35% Arbeidsongeschikt -> WW

• 35%-80% Arbeidsongeschikt -> WGA

• 80-100% Arbeidsongeschikt -> WGA of IVA

De verschillende WIA vormen:



Programma
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Wat kan ik doen als ik weer aan het 

werk wil?

• Zicht krijgen op je eigen belastbaarheid

• Onderzoeken wat je wilt

• Jezelf reële doelen stellen

• Proberen en ervaren

• Ondersteuning vragen!



Begeleidingsmogelijkheden vanuit UWV

• Individuele (online) begeleiding door UWV medewerker 

(re-integratie adviseur, adviseur of arbeids- deskundige. 

Het volgen van diverse webinars

• Modulaire trajecten (gericht op maatschappelijke 

deelname of vrijwilligerswerk)

• Werkfit traject

• Traject naar Werk

• Scholing

• Jobcoaching
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Meer informatie
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Handige artikelen, websites en apps

Artikelen en websites in willekeurige volgorde:

• We zijn er voor je. Kanker.nl 

• UWV Werkbedrijf of 088 898 9294

• Specifiek over de WIA: klik hier 

• Alles over de WIA: klik hier voor het e-book

• Webinar WIA en testen UWV : Klik hier 

• Webinar Arbeidsongeschiktheid – Stichting Jij Speelt de Hoofdrol. Deel 1 Klik hier

• Webinar Arbeidsongeschiktheid: cijfers en processen doorgrond. Deel 2 Klik hier

• Untire app: klik hier

• Ommetje app: klik hier

• Jij Speelt de Hoofdrol Magazine met artikelen over Kanker en Werk. Klik hier

https://kanker.nl/
https://uwv.nl/
https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/bijna-2-jaar-ziek-wia/detail/wat-betekenen-wia-wga-iva
https://selwyndonia.nl/2020/01/gratis-ebook-over-de-wia/
https://www.onlineseminar.nl/uwv/webinar/36283/wia-en-hoe-nu-verder/#watch-player
https://vimeo.com/428098582
https://vimeo.com/428098582
https://www.kanker.nl/hulp-en-ondersteuning/vind-hulp/zorgaanbod/286
https://www.hersenstichting.nl/ommetje/
https://jijspeeltdehoofdrol.nl/publicaties/
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Vragen die vandaag niet aan de orde zijn gekomen, komen ook 

terug in het Online Jij Speelt de Hoofdrol Magazine dat eind 

maart 2021 verschijnt.  Deelnemers krijgen het online magazine 

toegezonden.


