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< onderzoeksnummer
>

Vragenlijst voor het onderzoek
Een WIA-uitkering… en dan?

oktober 2006




Gebruik voor het invullen van de vragenlijst alstublieft een blauwe of zwarte
pen!
Wilt u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken terug sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop? Een postzegel plakken is niet nodig. Indien u de
antwoordenvelop kwijt bent, kunt u de vragenlijst in een gewone envelop zonder postzegel opsturen naar:
Bureau AStri, Antwoordnummer 10578, 2300 VL Leiden

?

Hebt u vragen over dit onderzoek of hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst, neem dan contact op met onderzoeksbureau AStri. U kunt ons bellen of
mailen.



Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, op
nummer 071-566 1290. Buiten deze uren kunt u een bericht inspreken op ons
antwoordapparaat. Wij bellen u dan terug.

@

Ons e-mail adres is: vragen@astri.nl
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Toelichting bij het invullen van de vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst wijst zichzelf. Als u toch twijfelt bij het invullen, dan kunt u onderstaande aanwijzingen opvolgen.


Wilt u bij het invullen van deze vragenlijst telkens dat antwoord aankruisen dat het beste op
uw situatie van toepassing is? Alleen als dit speciaal staat aangegeven kunt u meerdere antwoorden aankruisen.



Als u een antwoord aankruist met daarachter een doorverwijzing (ga door naar vraag …. ),
kunt u direct doorgaan naar het opgegeven vraagnummer. De tussenliggende vragen kunt u
overslaan.



Soms staan er stippellijntjes achter antwoordmogelijkheden (anders, namelijk………..) of
achter vragen. Wij vragen u om hier zelf het antwoord op te schrijven.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

9

De WIA-beoordeling en uitslag

A
1.

2.

U hebt enkele maanden geleden een WIA-beoordeling gehad. Bent u toen gedeeltelijk arbeidsgeschikt of volledig arbeidsongeschikt verklaard? Toelichting: u hebt destijds een
brief ontvangen van UWV met daarin de uitslag van de WIA-beoordeling.



volledig arbeidsongeschikt (80-100% arbeidsongeschikt)
gedeeltelijk arbeidsgeschikt (35-80% arbeidsongeschikt)



niet arbeidsongeschikt (minder dan 35% arbeidsongeschikt) → Deze vragenlijst is
niet voor u bedoeld. U hoeft deze niet verder in te vullen.

Bent u het eens met dit arbeidsongeschiktheidspercentage?




3.

Hebt u bezwaar ingediend tegen de beschikking (=uitslag van de beoordeling)?



4.

ja
nee

Als u het nu achteraf bekijkt, hoe tevreden bent u dan over de gang van zaken rond uw
WIA-beoordeling?






5.

ja → ga door naar vraag 4
nee, ik vond het te hoog
nee, ik vond het te laag

zeer tevreden
tevreden
niet tevreden, maar ook niet ontevreden
ontevreden
zeer ontevreden

Wilt u dit nog toelichten?
……………...………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

B
6.

Uw gezondheid

Hoe ervaart u over het algemeen uw gezondheid? Is deze:






zeer goed
goed
gaat wel
soms goed, soms slecht
slecht

10

7.

Is naar uw mening uw gezondheid in het afgelopen jaar beter geworden, hetzelfde gebleven, of slechter geworden?






8.

Denkt u dat uw klachten in de loop van het komende jaar zullen verminderen, verergeren
of hetzelfde zullen blijven?





9.

10.

veel beter
beter
ongeveer hetzelfde
slechter
veel slechter

klachten zullen verminderen
klachten zullen hetzelfde blijven
klachten zullen verergeren
ik heb geen idee

Welk soort aandoening beschrijft het beste uw gezondheidsproblemen?




aandoening aan de botten, spieren of gewrichten (bijv. reuma of rugklachten)
psychische aandoening (bijv. overspannen zijn, depressie, burnout)
hart- en vaatziekten (bijv. hartinfarct, hoge bloeddruk)



ander soort aandoening, namelijk.................................................................

Hebt u het idee dat uw klachten een gevolg zijn van het werk dat u deed vóór u zich ziek
meldde?





C

ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
ja, voor een deel gevolg van mijn werk
nee, geen gevolg van mijn werk
weet niet

Uw werksituatie vóór uw ziekmelding
De volgende vragen gaan over het werk dat u deed vóór u zich ziek meldde,
en over de werkgever waar u toen werkzaam was (uw ‘oude’ werkgever).

11.

12.

Hoeveel dienstverbanden had u op het moment van uw ziekmelding?
Het gaat om de ziekmelding die tot uw huidige WIA-uitkering geleid heeft.





één dienstverband
twee of meer dienstverbanden
geen dienstverband, ik had een WW-uitkering → ga door naar blok D
geen dienstverband, ik had een bijstandsuitkering → ga door naar blok D



geen dienstverband, namelijk …………………………………… → ga door naar blok D



anders, namelijk …………………………………………………………………………….

Wat voor soort dienstverband had u bij uw oude werkgever, toen u zich ziek meldde?
Als u meer dan één dienstverband had, ga dan uit van het grootste dienstverband.






vast dienstverband
kort tijdelijk dienstverband (korter dan een half jaar)
middellang tijdelijk dienstverband (een half jaar tot twee jaar)
lang tijdelijk dienstverband (langer dan twee jaar)
geen van bovenstaande

11

13.

Werkte u:






14.

In welke sector was u werkzaam toen u zich ziek meldde?















15.

landbouw en visserij
industrie
bouwnijverheid (bijv. bouwbedrijf, bouwinstallatiebedrijf)
handel (bijv. winkel, detailhandel, groothandel, garage)
horeca
transport
schoonmaakbranche
financiële instellingen (bijv. bank, verzekeringswezen, pensioenfonds)
zakelijke dienstverlening
onderwijs
overheid (bijv. openbaar bestuur, defensie, politie)
gezondheids- en welzijnszorg (bijv. ziekenhuis, thuiszorg)
cultuur en overige dienstverlening (bijv. recreatie, sociale organisatie, onderzoeksinstelling, adviesbureau, museum, bibliotheek, omroep)
andere sector, namelijk …………………………………………………………………….

Hoeveel mensen werkten er bij uw oude werkgever?
Indien er meer dan één vestiging was, alleen aangeven voor de vestiging waar u werkte.




16.

via een uitzendbureau
via gesubsidieerde arbeid (zoals WIW, I/D-baan)
in WSW-dienstverband (sociale werkplaats)
in een reguliere baan
anders, namelijk ………………………………………………………………………………

1-9 personen
10-49 personen
50-99 personen




Kunt u voor elke vraag aankruisen in hoeverre dit
voorkwam in uw oude werk?

100-499 personen
500 of meer personen

ja,
regelmatig

ja, soms

nee

a)

Lichamelijk zwaar werk







b)

Psychisch zwaar werk







c)

Werken achter een beeldscherm







d)

Werken in hoog tempo







e)

Werken onder hoge tijdsdruk







f)

Werk waarbij andere mensen (bijv. bejaarden, patiënten
of cliënten) in belangrijke mate van u afhankelijk waren







Werken op onregelmatige tijden, zoals
’s avonds, ’s nachts en in het weekend







g)

17.

Hoeveel uur werkte u gemiddeld per week, toen u zich in 2004 ziek meldde?
Het gaat alleen om werk in een betaalde baan, dus niet om vrijwilligerswerk.
……………….. uur per week
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D
18.

Hebt u in de periode tussen uw ziekmelding en de WIA-beoordeling nog gewerkt?



19.

21.

zat volledig ziek thuis → ga door naar blok E
werkte op therapeutische basis
werkte in een andere functie dan bij mijn ziekmelding
werkte minder uren dan bij mijn ziekmelding
werkte met minder taken dan bij mijn ziekmelding
deed volledig mijn oude werk (= dezelfde uren en taken als bij mijn ziekmelding)
deed alleen vrijwilligerswerk → ga door naar blok E









ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik



anders, namelijk ………………………………………………………………………………

Waar werkte u op het moment van de WIA-beoordeling?

E

bij mijn oude werkgever (waar ik werkte toen ik me ziek meldde)
bij een nieuwe werkgever

Situatie op dit moment

Hebt u nog steeds een arbeidscontract met uw oude werkgever (waar u werkte toen u
zich ziek meldde)? Het gaat erom of u nog een dienstverband met uw oude werkgever
hebt. Dit hoeft niet te betekenen dat u hier nu ook aan het werk bent.




23.

bij mijn oude werkgever (waar ik werkte toen ik me ziek meldde)
bij een nieuwe werkgever

Wat was op het moment van de WIA-beoordeling uw situatie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.




22.

ja
nee → ga door naar vraag 20

Waar hebt u toen gewerkt? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.



20.

Periode tussen ziekmelding en beoordeling

ja → ga door naar vraag 25
nee
niet van toepassing, ik had toen al geen arbeidscontract → ga door naar vraag 25

Waarom hebt u geen arbeidscontract meer met uw oude werkgever?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.






ik ben door mijn oude werkgever ontslagen → door naar vraag 24
ik heb een andere werkgever gevonden
het arbeidscontract liep af
ik heb zelf ontslag genomen
door naar vraag 25
we zijn samen tot een beëindigingsovereenkomst gekomen



anders, namelijk ……………………………………………………
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24.

Hebt u dit ontslag aangevochten?




25.

Wat is op dit moment uw situatie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.









26.

ik zit volledig ziek thuis → ga door naar blok F
ik werk op therapeutische basis
ik werk in een andere functie dan bij mijn ziekmelding
ik werk minder uren dan bij mijn ziekmelding
ik werk met minder taken dan bij mijn ziekmelding
ik doe volledig mijn oude werk (= dezelfde uren en taken als bij mijn ziekmelding)
ik doe alleen vrijwilligerswerk → ga door naar blok F
anders, namelijk ……………………………………………………………………………..

Waar werkt u op dit moment?



27.

ja, met als afloop ……………………………………………………………………………
nee, maar ik wil dit nog wel gaan doen
nee, en dit ben ik ook niet van plan

bij mijn oude werkgever (waar ik werkte toen ik me ziek meldde) → naar vraag 29
bij een nieuwe werkgever

Sinds wanneer bent u hier aan het werk?
maand ……………………………... jaar ………..

28.

Hoe











bent u aan dit werk gekomen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
met hulp van UWV
met hulp van mijn oude werkgever
met hulp van een re-integratiebedrijf
met hulp van familie, vrienden en/of kennissen
met hulp van een uitzendbureau
met hulp van CWI (arbeidsbureau)
via advertenties uit de krant
via internet
via open sollicitaties
anders, namelijk ……………………………………………………………………………….

29.

Hoeveel uur werkt u momenteel gemiddeld per week?
Het gaat alleen om werk in een betaalde baan, dus niet om vrijwilligerswerk.
……………….. uur per week

30.

Wat voor soort dienstverband hebt u nu?






vast dienstverband
kort tijdelijk dienstverband (korter dan een half jaar)
middellang tijdelijk dienstverband (een half jaar tot twee jaar)
lang tijdelijk dienstverband (langer dan twee jaar)
geen van bovenstaande
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31.

Werkt u:







32.

Tijdens de WIA-beoordeling heeft de arbeidsdeskundige van UWV bepaald wat u in theorie nog zou kunnen verdienen met uw beperkingen. Is u medegedeeld (in een gesprek of
via een brief) wat u nog zou kunnen verdienen (de zogenaamde verdiencapaciteit)?



33.

veel meer
iets meer
ongeveer evenveel

naar blok G





iets minder
veel minder
weet ik echt niet

Zou u op korte termijn in staat zijn om meer te gaan verdienen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.






35.

ja
nee → ga door naar vraag 34

Is uw salaris nu minder, ongeveer evenveel of meer dan wat u volgens UWV zou kunnen
verdienen?




34.

via een uitzendbureau
via gesubsidieerde arbeid (zoals WIW, I/D-baan)
in WSW-dienstverband (sociale werkplaats)
als zelfstandige, freelancer
in een reguliere baan
anders, namelijk …………………………………………………………………………….

ja, door meer uren te gaan werken
ja, door een functie met een hoger salaris te vervullen
op zich wel, maar ik ben tevreden met mijn huidige functie en uren → naar blok F
nee → naar vraag 36
anders, namelijk ……………………………………………………………………………..

Denkt u dat uw huidige werkgever u deze mogelijkheid dan zal bieden?



ja
nee, want ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….. naar blok F


36.

ik weet het niet

Kunt u aangeven waarom u niet meer zou kunnen verdienen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.






vanwege mijn gezondheid
vanwege andere persoonlijke omstandigheden (bijv. thuissituatie)
ik denk dat ik geen kans maak op de arbeidsmarkt
ik werk al fulltime
anders, namelijk …………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………
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Zoeken naar werk

F


Als u bij de WIA-beoordeling volledig arbeidsongeschikt (80-100% arbeidsongeschikt) bent
verklaard, ga dan nu door naar vraag 57.



Als u bij de WIA-beoordeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt (35-80% arbeidsongeschikt) bent
verklaard, ga dan verder bij vraag 37.

37.

38.

Bent u aangemeld of ingeschreven bij een of meer van de volgende instanties?

ja

nee

- CWI (arbeidsbureau)





- een uitzendbureau





- een re-integratiebedrijf





- gesubsidieerde arbeid (bv. WIW, I/D)





- WSW (sociale werkvoorziening) of wachtlijst hiervoor





Bent u op dit moment op zoek naar werk? Dit kan ook meer werk of ander werk zijn.



39.

40.

Welke van de volgende activiteiten hebt u in de afgelopen vier
maanden verricht?

ja

nee

- vacatures kijken in de krant





- vacatures kijken op internet





- vacatures kijken bij CWI (arbeidsbureau)





- solliciteren op vacatures





- bedrijven bellen of schrijven (open sollicitaties)





- met bekenden praten over (ander) werk zoeken





- contact opnemen met de oude werkgever over werk





Verwacht u binnen een jaar (beter) betaald werk te hebben?






41.

ja
nee

ik
ik
ik
ik
ik

weet zeker van wel → ga door naar blok G
denk van wel → ga door naar blok G
denk van niet
weet zeker van niet
weet het echt niet → ga door naar blok G

Kunt u aangeven waarom niet?
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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G
42.

Uit de WIA-beoordeling is naar voren gekomen dat u (gedeeltelijk) kunt werken.
Hebt u tijdens of na de WIA-beoordeling met de arbeidsdeskundige van UWV gesproken
over begeleiding bij terugkeer naar werk (of begeleiding bij werkuitbreiding)?



43.

ja → ga door naar vraag 56
nee → ga door naar vraag 56

Hebt u van UWV een beschrijving op papier gekregen van de wijze waarop u weer aan
het werk zou kunnen proberen te komen (de zogenaamde re-integratievisie)?




47.

ja
nee → ga door naar vraag 46
ik weet het niet → ga door naar vraag 46

Heeft de arbeidsdeskundige van UWV u verteld dat uw eigen werkgever verantwoordelijk
is voor uw terugkeer naar werk of werkuitbreiding (dus eigen risicodrager is)?



46.

in een apart gesprek
tijdens het claimbeoordelingsgesprek

Moet uw werkgever zorgen voor uw terugkeer naar werk (of werkuitbreiding)?
Met andere woorden: is uw werkgever eigen risicodrager?




45.

ja
nee → ga door naar vraag 44

Gebeurde dit in een apart gesprek, of alleen tijdens het WIA-claimbeoordelingsgesprek?



44.

Begeleiding bij terugkeer naar werk

ja
nee → ga door naar vraag 49
weet niet → ga door naar vraag 49

Bent u het eens met deze re-integratievisie?



ja → ga door naar vraag 49
nee

48.

Hebt u bezwaar ingediend tegen de re-integratievisie?

49.

Is met UWV afgesproken dat u begeleiding zult ontvangen bij terugkeer naar werk (of bij
werkuitbreiding)?



50.

 ja

 nee

ja → ga door naar vraag 51
nee

Hebt u behoefte aan begeleiding bij terugkeer naar werk (of bij werkuitbreiding)?




ja, zo snel mogelijk → ga door naar vraag 56
ja, op termijn → ga door naar blok H
nee → ga door naar blok H
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51.

52.

Welke van de volgende vormen van begeleiding zijn afgesproken?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.





gesprekken met een arbeidsdeskundige van UWV
een traject bij een re-integratiebedrijf (niet via IRO)
een traject via een individuele re-integratieovereenkomst (IRO)
de arbeidsdeskundige van UWV helpt bij urenuitbreiding



ander soort begeleiding, namelijk .................................................................

Is deze begeleiding al gestart?




53.

a)

ja
nee, deze start ………………………… (maand) ………… (jaar)
nee, en ik weet niet wanneer deze start

Welke verwachtingen hebt u van de
begeleiding die u van UWV krijgt?
Geef aan in hoeverre u het eens bent
met de volgende uitspraken.

helemaal
mee
eens

mee
eens

niet eens
/ niet
oneens

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

Ik verwacht beter inzicht te krijgen in
mijn mogelijkheden om te werken































b) Ik verwacht nieuwe vaardigheden te leren voor het zoeken naar (meer) werk
c)

Ik verwacht met deze begeleiding makkelijker (meer) werk te vinden

Zijn de volgende uitspraken van toepassing op de
begeleiding die u tot nu toe van UWV hebt gehad bij
het zoeken van werk(uitbreiding)?

ja

nee

weet niet

De aanpak is afgestemd op mijn wensen







b) Eigenlijk is de aanpak te beperkt, er is voor mij meer
nodig om weer aan het werk te gaan







c)







d) Ik krijg voldoende persoonlijke aandacht bij UWV







e)







54.

a)

55.

De aanpak is afgestemd op mijn mogelijkheden

Ik weet bij UWV waar ik aan toe ben

Hebt u het idee dat de ondersteuning die u tot nu toe via UWV krijgt, voldoende bijdraagt
aan het krijgen, uitbreiden of houden van werk?



ja
nee, want …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….



ik weet het niet
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56.

a)

Kruis in de eerste kolom aan, aan welke vormen van ondersteuning
u behoefte hebt bij het zoeken naar werk(uitbreiding).
Kruis in de tweede kolom aan welke ondersteuning u werkelijk
krijgt (voor zover van toepassing). Dit kan gaan om ondersteuning
die u nu al hebt, of om ondersteuning waarvan afgesproken is dat
u die gaat krijgen.
waaraan wat krijgt
U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
behoefte?
u?
Informatie en tips over hoe te zoeken naar werk





b) Informatie over de mogelijkheden van verschillende
re-integratiebedrijven





c)









Begeleiding bij het samenstellen van een re-integratietraject via een
IRO





Gesprekken om mij te motiveren





g) Aanbieden van vacatures om op te solliciteren





h) Begeleiding bij sollicitaties (brieven/cv lezen, gesprek oefenen, etc.)





i)

Een sollicitatietraining





j)

Een opleiding/omscholing naar een ander beroep





k)

Een korte vaardigheidscursus (bijv. rijbewijs, computercursus)





l)

Taalonderwijs





m) Een beroepskeuzetest of assessment





n) Ondersteuning bij oriënteren op werk als zelfstandige/freelancer





o) Een proefplaatsing (een aantal maanden op proef werken met behoud van uitkering waarna mogelijk een dienstverband volgt)





p) Ondersteuning bij het regelen van kinderopvang





q) Andere ondersteuning, namelijk …………………………………





r)





Ondersteuning bij het (zelf) uitzoeken van een re-integratiebedrijf

d) Een volledig re-integratietraject bij een re-integratiebedrijf
e)
f)

Ik weet het niet
→ GA DOOR NAAR BLOK H

57.

Voor volledig arbeidsongeschikten:
Hebt u nog behoefte aan bepaalde begeleiding of ondersteuning vanuit UWV?




nee
nu niet, maar mogelijk later wel
ja, namelijk behoefte aan ……………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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H
58.

Wat is deze maand uw totale persoonlijke inkomen, dus het inkomen van u alleen (en
niet van uw partner of andere huisgenoten)? Het gaat om het netto inkomen.






59.

a)

b)

tot 1.500 euro
tot 1.700 euro
tot 1.900 euro
of meer euro

duidelijk verslechterd
iets verslechterd
hetzelfde gebleven
verbeterd

duidelijk verslechterd
iets verslechterd
hetzelfde gebleven
verbeterd

loongerelateerde uitkering
loonaanvullingsuitkering
vervolguitkering
ik weet het niet
ik ontvang geen uitkering (meer), want …………………………………………………..

Ontvangt u zelf naast uw WIA-uitkering (in uw geval WGA-uitkering) nog een andere uitkering? Het gaat erom wat u zelf ontvangt, dus niet uw partner of andere huisgenoten.







63.

1.300
1.500
1.700
1.900

Weet u welk type WIA-uitkering (WGA-uitkering) u op dit moment ontvangt?






62.






Hoe was uw totale persoonlijke inkomen op het moment van de WIA-beoordeling, vergeleken met het inkomen toen u zich ziek meldde in 2004?





61.

minder dan 500 euro
500 tot 700 euro
700 tot 900 euro
900 tot 1.100 euro
1.100 tot 1.300 euro

Hoe is uw totale persoonlijke inkomen op dit moment, vergeleken met het inkomen op
het moment van de WIA-beoordeling?





60.

Uw inkomenssituatie

geen andere uitkering
aparte toeslag bovenop mijn WIA-uitkering
WW-uitkering
VUT, lijfrente of pensioen
alimentatie
anders, namelijk ……………………………………………………………………………….

In hoeverre bent u het eens met de
volgende uitspraken?

helemaal
mee
eens

mee
eens

niet eens
/ niet
oneens

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

Ik ga er financieel op vooruit als ik
(meer) zou gaan werken











Mijn WIA-uitkering wordt tijdig uitbetaald
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64.

a)

b)

Zijn de volgende uitspraken volgens u waar?

waar

niet waar

weet niet

Zolang mijn situatie (qua gezondheid en werk) niet
verandert, blijft mijn WIA-uitkering altijd even hoog







De duur van het soort WIA-uitkering dat ik nu krijg,
is afhankelijk van mijn leeftijd







I

Algemene vragen

65.

Wat is uw geboortejaar?

19 ………

66.

Bent u man of vrouw?

 man

67.

Woont u samen met een partner (al dan niet getrouwd)?

ja

nee → ga door naar vraag 70

68.

Heeft uw partner betaald werk?

69.

Wie van u beiden is kostwinner?




70.

ga door naar vraag 71

ik woon alleen
ik woon zonder partner, met kinderen
ik ben inwonend (bijvoorbeeld bij ouders, familie, vrienden, als kostganger)
anders

Hebt u kinderen die financieel (mede) van u afhankelijk zijn?


72.

 nee

Welke woonsituatie is op u van toepassing?





71.

ikzelf
mijn partner
wij brengen allebei ongeveer evenveel in

 ja

 vrouw

nee

 ja, namelijk ……….. kind(eren)

Zet een kruisje bij alle opleidingen die u hebt gevolgd en bij alle
behaalde diploma’s. Als uw opleiding er niet precies bijstaat,
kruis dan aan wat het dichtst in de buurt komt.

gevolgd

diploma

lager onderwijs, basisonderwijs



voorbereidend beroepsonderwijs, lager beroepsonderwijs (lbo,
lts, leao, lhno, huishoudschool, vmbo-p)





middelbaar onderwijs (mavo, ulo, mulo, vmbo-t)





middelbaar beroepsonderwijs (mbo, mts, meao)





algemeen voortgezet onderwijs (hbs, mms, havo, vwo)





hoger beroepsonderwijs (hbo, heao, hts)





wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
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73.

Bent u zelf of is één van uw ouders in het buitenland geboren?






J

nee
ja, in
ja, in
ja, in
ja, in

Turkije of Marokko
de Nederlandse Antillen of Suriname
Oost-Europa (inclusief Balkan)
ander land

Afsluiting

Hiermee zijn we bijna aan het eind gekomen van de vragenlijst. Als u dit wilt, kunnen we u
over een tijdje een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek mailen. Als u hier belangstelling voor hebt, kunt u hieronder uw e-mailadres aangeven.
E-mailadres: ..........................................................................................................
Zijn er misschien nog bepaalde zaken die u naar aanleiding van deze enquête naar voren wilt
brengen?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Ten slotte willen wij u ook vragen de tekst op de volgende pagina te lezen.
Vul als u daarmee akkoord gaat, de gegevens in.
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In verband met dit onderzoek willen wij enkele achtergrondgegevens opvragen bij UWV.
Dit betreft gegevens over bijvoorbeeld het soort werkgever dat u had, de begeleiding naar
werk die u (al dan niet) ontvangt en de diagnosecode die de verzekeringsarts van UWV
heeft geregistreerd. Hierdoor krijgen we een beter idee van uw situatie. UWV mag deze
gegevens alleen aan ons verstrekken als u daarvoor toestemming geeft. Daarom vragen
wij u om de volgende tekst door te lezen en te ondertekenen als u deze toestemming wilt
geven. In de informatiebrochure kunt u lezen wat de achtergrond hiervan is en hoe uw
anonimiteit gewaarborgd wordt.
MACHTIGING
“Ik verklaar hiermee toestemming te geven aan UWV om bovengenoemde gegevens te
verstrekken aan de onderzoekers van AStri voor het onderzoek “Een WIA-uitkering... en
dan?”. Ik weet dat deze gegevens alleen voor het doel van dit onderzoek zullen worden
gebruikt en volstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Ik behoud me het recht voor om
deze toestemming in te trekken en om vernietiging van deze gegevens te vragen”.
Plaats:

................................................................................................

Datum:

................................................................................................

Naam:

................................................................................................

Handtekening: ................................................................................................
Op het voorblad staat een volgnummer. Dit nummer hebben wij nodig om bovengenoemde gegevens bij UWV op te vragen. Dit gebeurt uitsluitend als u door invulling en ondertekening van bovenstaande machtiging daarvoor toestemming hebt gegeven. In de informatiebrochure staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking!
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BIJLAGE 2

VRAGENLIJST TWEEDE METING
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< onderzoeksnummer
>

Vragenlijst voor het onderzoek
Een WIA-uitkering… en dan?

tweede meting

februari 2007




Gebruik voor het invullen van de vragenlijst alstublieft een blauwe of zwarte
pen!
Wilt u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken terug sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop? Een postzegel plakken is niet nodig. Indien u de
antwoordenvelop kwijt bent, kunt u de vragenlijst in een gewone envelop zonder postzegel opsturen naar:
Bureau AStri, Antwoordnummer 10578, 2300 VL Leiden

?

Hebt u vragen over dit onderzoek of hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst, neem dan contact op met onderzoeksbureau AStri. U kunt ons bellen of
mailen.



Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, op
nummer 071-566 1290. Buiten deze uren kunt u een bericht inspreken op ons
antwoordapparaat. Wij bellen u dan terug.

@

Ons e-mail adres is: vragen@astri.nl
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Toelichting bij het invullen van de vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst wijst zichzelf. Als u toch twijfelt bij het invullen, dan kunt u onderstaande aanwijzingen opvolgen.


Wilt u bij het invullen van deze vragenlijst telkens dat antwoord aankruisen dat het beste op
uw situatie van toepassing is? Alleen als dit speciaal staat aangegeven kunt u meerdere antwoorden aankruisen.



Als u een antwoord aankruist met daarachter een doorverwijzing (ga door naar vraag …. ),
kunt u direct doorgaan naar het opgegeven vraagnummer. De tussenliggende vragen kunt u
overslaan.



Soms staan er stippellijntjes achter antwoordmogelijkheden (anders, namelijk………..) of
achter vragen. Wij vragen u om hier zelf het antwoord op te schrijven.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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A
1.

2.

U hebt circa acht maanden geleden een WIA-beoordeling gehad. Bent u toen gedeeltelijk
arbeidsgeschikt of volledig arbeidsongeschikt verklaard? Toelichting: u hebt destijds een
brief ontvangen van UWV met daarin de uitslag van de WIA-beoordeling.



volledig arbeidsongeschikt (80-100% arbeidsongeschikt)
gedeeltelijk arbeidsgeschikt (35-80% arbeidsongeschikt)



niet arbeidsongeschikt (minder dan 35% arbeidsongeschikt) → Deze vragenlijst is
niet voor u bedoeld. U hoeft deze niet verder in te vullen.

Is de uitslag van de WIA-beoordeling sindsdien aangepast door UWV?



3.

B

volledig arbeidsongeschikt (80-100%), WGA-uitkering
volledig arbeidsongeschikt (80-100%), IVA-uitkering  ga door naar blok G
gedeeltelijk arbeidsgeschikt (35-80% arbeidsongeschikt)
niet arbeidsongeschikt (minder dan 35% arbeidsongeschikt)

Uw oude werkgever

Hebt u nog steeds een arbeidscontract met uw oude werkgever (waar u werkte op het
moment van uw ziekmelding)? Het gaat erom of u nog een dienstverband met uw oude
werkgever hebt. Dit hoeft niet te betekenen dat u hier nu ook aan het werk bent.




6.

ik heb bezwaar ingediend tegen de uitslag van de beoordeling
ik ben in beroep gegaan tegen de uitslag van de beoordeling
mijn gezondheidsituatie is veranderd
ik ben meer gaan verdienen
anders, namelijk ……………………………………………………………………………

Bent u nu volledig arbeidsongeschikt, gedeeltelijk arbeidsgeschikt of niet arbeidsongeschikt verklaard?





5.

ja
nee → ga door naar blok B

Waarom is de uitslag van de WIA-beoordeling aangepast?






4.

De mate van arbeidsongeschiktheid

ja → ga door naar vraag 10
nee
niet van toepassing, ik had toen al geen arbeidscontract → ga door naar blok C

Waarom hebt u geen arbeidscontract meer met uw oude werkgever?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.






ik ben door mijn oude werkgever ontslagen → door naar vraag 7
ik heb een andere werkgever gevonden
het arbeidscontract liep af
ik heb zelf ontslag genomen
door naar vraag 10
we zijn samen tot een beëindigingsovereenkomst gekomen



anders, namelijk ………………………………………..………
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7.

Wanneer bent u door uw oude werkgever ontslagen?
maand ……………………………... jaar ………..

8.

Hebt u dit ontslag aangevochten?




9.

10.

Wat was hiervan de afloop?



dit heeft me niets opgeleverd
ik heb een vergoeding van mijn oude werkgever gekregen



anders, namelijk ……………………………………………………………………………

Heeft uw oude werkgever (waar u werkte toen u zich ziek meldde) u in de vier laatste
maanden vóór uw WIA-beoordeling begeleiding geboden om weer aan het werk te komen?




11.

ja
nee, maar ik wil dit nog wel gaan doen → ga door naar vraag 10
nee, en dit ben ik ook niet van plan → ga door naar vraag 10

ja
nee, maar daarvóór wel → ga door naar blok C
nee, en daarvóór ook niet → ga door naar blok C

Is deze begeleiding doorgelopen na de WIA-beoordeling?





ja
nee, deze begeleiding is overgenomen door UWV
nee, deze begeleiding is inmiddels overgenomen door een nieuwe werkgever
nee, deze begeleiding is na de WIA-beoordeling helemaal gestopt



anders, namelijk …………………………………………………………………………….

C
12.

13.

Situatie op dit moment

Wat is op dit moment uw situatie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
zit volledig ziek thuis → ga door naar vraag 14
werk op therapeutische basis
werk in een andere functie dan bij mijn ziekmelding
werk minder uren dan bij mijn ziekmelding
werk met minder taken dan bij mijn ziekmelding
doe volledig mijn oude werk (= dezelfde uren en taken als bij mijn ziekmelding)
doe alleen vrijwilligerswerk → ga door naar vraag 14









ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik



anders, namelijk ………………………………………………………………………………

Waar werkt u op dit moment?



bij mijn oude werkgever (waar ik werkte toen ik me ziek meldde) → naar vraag 18
bij een nieuwe werkgever → ga door naar vraag 16
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14.

Zou u op korte termijn in staat zijn om betaald werk te gaan doen?





15.

16.

ja, zeker  ga door naar blok E
misschien  ga door naar blok E
nee
ik weet het niet  ga door naar blok E

Waarom niet?





vanwege mijn gezondheid
vanwege andere persoonlijke omstandigheden (bijv. thuissituatie)
vanwege mijn leeftijd
ik denk dat ik geen kans maak op de arbeidsmarkt



anders, namelijk ………………………………………………………………

naar blok E

Sinds wanneer bent u bij uw nieuwe werkgever aan het werk?
maand ……………………………... jaar ………..

17.

Hoe bent u aan dit werk gekomen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.











18.

met hulp van UWV
met hulp van mijn oude werkgever
met hulp van een re-integratiebedrijf
met hulp van familie, vrienden en/of kennissen
met hulp van een uitzendbureau
met hulp van CWI (arbeidsbureau)
via advertenties uit de krant
via internet
via open sollicitaties
anders, namelijk ……………………………………………………………………………

Hoeveel uur werkt u momenteel gemiddeld per week?
Het gaat alleen om werk in een betaalde baan, dus niet om vrijwilligerswerk.
……………….. uur per week

19.

Wat voor soort dienstverband hebt u?






20.

vast dienstverband
kort tijdelijk dienstverband (korter dan een half jaar)
middellang tijdelijk dienstverband (een half jaar tot twee jaar)
lang tijdelijk dienstverband (langer dan twee jaar)
geen van bovenstaande

Werkt u:







via een uitzendbureau
via gesubsidieerde arbeid (zoals WIW, I/D-baan)
in WSW-dienstverband (sociale werkplaats)
als zelfstandige, freelancer
in een reguliere baan
anders, namelijk …………………………………………………………………………….
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21.

22.

In welke sector bent u werkzaam?














landbouw en visserij
industrie
bouwnijverheid (bijv. bouwbedrijf, bouwinstallatiebedrijf)
handel (bijv. winkel, detailhandel, groothandel, garage)
horeca
transport
schoonmaakbranche
financiële instellingen (bijv. bank, verzekeringswezen, pensioenfonds)
zakelijke dienstverlening
onderwijs
overheid (bijv. openbaar bestuur, defensie, politie)
gezondheids- en welzijnszorg (bijv. ziekenhuis, thuiszorg)
cultuur en overige dienstverlening (bijv. recreatie, sociale organisatie, onderzoeksinstelling, adviesbureau, museum, bibliotheek, omroep)



andere sector, namelijk …………………………………………………………………….

Hoeveel mensen werken er bij uw huidige werkgever?
Indien er meer dan één vestiging was, alleen aangeven voor de vestiging waar u werkte.






D
23.

ja
nee → ga door naar vraag 25

Wat is uw huidige salaris, vergeleken met wat u volgens UWV zou kunnen verdienen?




25.

Verdienmogelijkheden

Tijdens de WIA-beoordeling heeft de arbeidsdeskundige van UWV bepaald wat u in theorie nog zou kunnen verdienen met uw beperkingen. Is u medegedeeld (in een gesprek of
via een brief) wat u nog zou kunnen verdienen (de zogenaamde verdiencapaciteit)?



24.

1-9 personen
10-49 personen
50-99 personen
100-499 personen
500 of meer personen

ik verdien 50% of meer van wat ik volgens UWV kan verdienen  door naar blok E
ik verdien minder dan 50% van wat ik volgens UWV kan verdienen
weet ik echt niet

Zou u op korte termijn in staat zijn om meer te gaan verdienen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.






ja, door meer uren te gaan werken
ja, door een functie met een hoger salaris te vervullen
op zich wel, maar ik ben tevreden met mijn huidige functie en uren → naar blok E
nee → naar vraag 27
anders, namelijk ……………………………………………………………………………..
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26.

Denkt u dat uw huidige werkgever u deze mogelijkheid zal bieden?



ja
nee, want ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..


27.

E


28.

29.

30.

ik weet het niet

Kunt u aangeven waarom u niet meer zou kunnen verdienen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.








naar blok E

vanwege mijn gezondheid
vanwege andere persoonlijke omstandigheden (bijv. thuissituatie)
ik denk dat ik geen kans maak op de arbeidsmarkt
ik werk al fulltime
anders, namelijk ……………………………………………………………………………

Zoeken naar werk

Als u nu volledig arbeidsongeschikt (80-100% arbeidsongeschikt) bent verklaard, ga dan
door naar vraag 44.
Als u nu gedeeltelijk arbeidsgeschikt (35-80% arbeidsongeschikt) of niet arbeidsongeschikt
(minder dan 35% arbeidsongeschikt) bent verklaard, ga dan verder bij vraag 28.
Bent u aangemeld of ingeschreven bij een of meer van de volgende instanties?

ja

nee

- CWI (arbeidsbureau)





- een uitzendbureau





- een re-integratiebedrijf





- gesubsidieerde arbeid (bv. WIW, I/D)





- WSW (sociale werkvoorziening) of wachtlijst hiervoor





Welke van de volgende activiteiten hebt u in de afgelopen vier
maanden verricht?

ja

nee

- vacatures kijken in de krant





- vacatures kijken op internet





- vacatures kijken bij CWI (arbeidsbureau)





- solliciteren op vacatures





- bedrijven bellen of schrijven (open sollicitaties)





- met bekenden praten over (ander) werk zoeken





- contact opnemen met de oude werkgever over werk





Bent u op dit moment op zoek naar werk? Dit kan ook meer werk of ander werk zijn.



ja  ga door naar vraag 32
nee
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31.

32.

Waarom niet? Kruis de belangrijkste reden aan.








ik ben tevreden met mijn huidige situatie
vanwege mijn gezondheid
vanwege andere persoonlijke omstandigheden (bijv. thuissituatie)
ik wil niet (meer) werken
er zijn geen (andere) geschikte banen voor mij
ik wacht het re-integratietraject af
ik wacht de uitslag van mijn bezwaar of beroep af



anders, namelijk ………………………………………………………………..………..

Verwacht u binnen een jaar (beter) betaald werk te hebben?






33.





vanwege mijn gezondheid
vanwege mijn leeftijd
vanwege mijn opleidingsniveau



anders, namelijk ……………………………………………………………………………

ja
nee
weet ik niet meer

Moet uw werkgever zorgen voor uw terugkeer naar werk (of werkuitbreiding)?
Met andere woorden: is uw werkgever eigen risicodrager?




36.

Begeleiding bij terugkeer naar werk

Uit de WIA-beoordeling is naar voren gekomen dat u (gedeeltelijk) kunt werken.
Hebt u tijdens of na de WIA-beoordeling met de arbeidsdeskundige van UWV gesproken
over begeleiding bij terugkeer naar werk (of begeleiding bij werkuitbreiding)?




35.

weet zeker van wel → ga door naar blok F
denk van wel → ga door naar blok F
denk van niet
weet zeker van niet
weet het echt niet → ga door naar blok F

Kunt u aangeven waarom niet? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

F
34.

ik
ik
ik
ik
ik

ja → ga door naar vraag 43
nee
ik weet het niet

Is met UWV afgesproken dat u begeleiding zult ontvangen bij terugkeer naar werk (of bij
werkuitbreiding)?



ja
nee → ga door naar vraag 38
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37.

Hebt u sinds de WIA-beoordeling begeleiding bij terugkeer naar werk (of bij werkuitbreiding) ontvangen?




38.

Hebt u behoefte aan begeleiding bij terugkeer naar werk (of bij werkuitbreiding)?




39.

40.

a)

b)

c)

ja, deze begeleiding ontvang ik op dit moment  ga door naar vraag 39
ja, maar deze begeleiding is inmiddels beëindigd  ga door naar vraag 39
nee

ja, zo snel mogelijk → ga door naar vraag 43
ja, op termijn → ga door naar blok G
nee → ga door naar blok G

Welke van de volgende vormen van begeleiding hebt u sinds de WIA-beoordeling ontvangen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.





gesprekken met een arbeidsdeskundige van UWV
een traject bij een re-integratiebedrijf (niet via IRO)
een traject via een individuele re-integratieovereenkomst (IRO)
de arbeidsdeskundige van UWV helpt bij urenuitbreiding



ander soort begeleiding, namelijk .................................................................

Wat heeft u (tot nu toe) gehad aan de
begeleiding die u van UWV hebt gekregen?
Geef aan in hoeverre u het eens bent
met de volgende uitspraken.

helemaal
mee
eens

mee
eens

niet eens
/ niet
oneens

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

Ik heb beter inzicht verkregen in mijn mogelijkheden om te werken











Ik heb nieuwe vaardigheden geleerd voor
het zoeken naar (meer) werk











Ik kan met deze begeleiding makkelijker
(meer) werk vinden











Zijn de volgende uitspraken van toepassing op de
begeleiding die u (tot nu toe) van UWV hebt gehad
bij het zoeken van werk(uitbreiding)?

ja

nee

weet niet

a)

De aanpak is afgestemd op mijn wensen







b)

Eigenlijk is de aanpak te beperkt, er is voor mij meer nodig om weer aan het werk te gaan







c)

De aanpak is afgestemd op mijn mogelijkheden







d)

Ik krijg voldoende persoonlijke aandacht bij UWV







e)

Ik weet bij UWV waar ik aan toe ben







41.
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42.

43.

Hebt u het idee dat de ondersteuning die u tot nu toe via UWV hebt gekregen, voldoende
bijdraagt aan het krijgen, uitbreiden of houden van werk?



ja
nee, want …………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………….
ik weet het niet

Kruis in de eerste kolom aan, aan welke vormen van ondersteuning u behoefte hebt bij het zoeken naar
werk(uitbreiding).
Kruis in de tweede kolom aan welke ondersteuning u werkelijk krijgt of kreeg (voor zover van toepassing).
Geef in de derde kolom aan, bij de vormen van ondersteuning die u gekregen hebt, of u hier wat aan hebt/had bij
het zoeken naar werk(uitbreiding); omcirkel ja of nee.
U kunt meerdere antwoorden aankruisen.

waaraan

wat

hebt u er

behoefte

kreeg/

wat aan

?

krijgt u?

gehad?

a)

Informatie en tips over hoe te zoeken naar werk





ja / nee

b)

Informatie over de mogelijkheden van verschillende
re-integratiebedrijven





ja / nee

Ondersteuning bij het (zelf) uitzoeken van een re-integratiebedrijf





ja / nee

d)

Een volledig re-integratietraject bij een re-integratiebedrijf





ja / nee

e)

Begeleiding bij het samenstellen van een re-integratietraject
via een IRO





ja / nee

f)

Gesprekken om mij te motiveren





ja / nee

g)

Aanbieden van vacatures om op te solliciteren





ja / nee

h)

Begeleiding bij sollicitaties (brieven/cv lezen, gesprek oefenen,
etc.)





ja / nee

i)

Een sollicitatietraining





ja / nee

j)

Een opleiding/omscholing naar een ander beroep





ja / nee

k)

Een korte vaardigheidscursus (bijv. rijbewijs, computercursus)





ja / nee

l)

Taalonderwijs





ja / nee





ja / nee

Ondersteuning bij oriënteren op werk als zelfstandige/freelancer





ja / nee

Een proefplaatsing (een aantal maanden op proef werken met
behoud van uitkering, waarna mogelijk dienstverband volgt)





ja / nee

p)

Ondersteuning bij het regelen van kinderopvang





ja / nee

q)

Andere ondersteuning, namelijk …………………………………





ja / nee

r)

Ik weet het niet





ja / nee

c)

m) Een beroepskeuzetest of assessment
n)
o)

→ GA DOOR NAAR BLOK G
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44.

Voor volledig arbeidsongeschikten:
Hebt u nog behoefte aan bepaalde begeleiding of ondersteuning vanuit UWV?



nee
nu niet, maar mogelijk later wel



ja, namelijk behoefte aan ……………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

G
45.

Hoe ervaart u over het algemeen uw gezondheid? Is deze:






46.

veel beter
beter
ongeveer hetzelfde
slechter
veel slechter

Denkt u dat uw klachten in de loop van het komende jaar zullen verminderen, verergeren
of hetzelfde zullen blijven?





H
48.

zeer goed
goed
gaat wel
soms goed, soms slecht
slecht

Is naar uw mening uw gezondheid in de afgelopen vier maanden beter geworden, hetzelfde gebleven, of slechter geworden?






47.

Uw gezondheid

klachten zullen verminderen
klachten zullen hetzelfde blijven
klachten zullen verergeren
ik heb geen idee

Uw inkomenssituatie

Wat is deze maand uw totale persoonlijke inkomen, dus het inkomen van u alleen (en
niet van uw partner of andere huisgenoten)? Het gaat om het netto inkomen.






minder dan 500 euro
500 tot 700 euro
700 tot 900 euro
900 tot 1.100 euro
1.100 tot 1.300 euro






1.300
1.500
1.700
1.900

tot 1.500 euro
tot 1.700 euro
tot 1.900 euro
of meer euro
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49.

Hoe is uw totale persoonlijke inkomen op dit moment, vergeleken met het inkomen op
het moment van de WIA-beoordeling?





50.

51.

Waardoor is uw totale persoonlijke inkomen verslechterd?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.





ik
ik
ik
ik



anders, namelijk …………………………………………………………

ik heb werk gevonden
ik ben in een hogere functieschaal gekomen / het salaris is verhoogd
ik ben meer uren gaan werken
anders, namelijk …………………………………………………………………………….

WGA, loongerelateerde uitkering
WGA, loonaanvullingsuitkering
WGA, vervolguitkering
IVA-uitkering
ik weet het niet  ga door naar vraag 54
ik ontvang geen uitkering (meer), want …………………………………………..…..
………………………………………………………………..  ga door naar vraag 55

Hoe is u medegedeeld door UWV welk type WIA-uitkering u ontvangt?





54.

naar vraag 52

Weet u welk type WIA-uitkering u op dit moment ontvangt?







53.

heb geen werk meer
ben minder gaan werken
heb een ander type WIA-uitkering gekregen
ontvang geen WIA-uitkering meer

Waardoor is uw totale persoonlijke inkomen verbeterd?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.





52.

duidelijk verslechterd
iets verslechterd
hetzelfde gebleven  ga door naar vraag 52
verbeterd  ga door naar vraag 51

tijdens een gesprek met de arbeidsdeskundige
per brief
anders, namelijk ………………………………………………………………………………
weet ik niet meer

Verwacht u dat uw WIA-uitkering het komende jaar even hoog blijft?




ja
nee
weet ik niet
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55.

Ontvangt u zelf naast uw eventuele WIA-uitkering nog een andere uitkering?
Het gaat erom wat u zelf ontvangt, dus niet uw partner of andere huisgenoten.







geen andere uitkering
aparte toeslag bovenop mijn WIA-uitkering
WW-uitkering
VUT, lijfrente of pensioen
alimentatie
anders, namelijk ……………………………………………………………………………….

Algemene vragen

I
56.

Wat is uw geboortejaar?

19 ………

57.

Bent u man of vrouw?

 man

58.

Woont u samen met een partner (al dan niet getrouwd)?

ja

nee → ga door naar vraag 61

59.

Heeft uw partner betaald werk?

60.

Wie van u beiden is kostwinner?




61.

 nee

ga door naar vraag 62

Welke woonsituatie is op u van toepassing?





62.

ikzelf
mijn partner
wij brengen allebei ongeveer evenveel in

 ja

 vrouw

ik woon alleen
ik woon zonder partner, met kinderen
ik ben inwonend (bijvoorbeeld bij ouders, familie, vrienden, als kostganger)
anders

Hebt u kinderen die financieel (mede) van u afhankelijk zijn?


nee

 ja, namelijk ……….. kind(eren)
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63.

64.

Zet een kruisje bij alle opleidingen die u hebt gevolgd en bij alle
behaalde diploma’s. Als uw opleiding er niet precies bijstaat,
kruis dan aan wat het dichtst in de buurt komt.

gevolgd

diploma

lager onderwijs, basisonderwijs



voorbereidend beroepsonderwijs, lager beroepsonderwijs (lbo,
lts, leao, lhno, huishoudschool, vmbo-p)





middelbaar onderwijs (mavo, ulo, mulo, vmbo-t)





middelbaar beroepsonderwijs (mbo, mts, meao)





algemeen voortgezet onderwijs (hbs, mms, havo, vwo)





hoger beroepsonderwijs (hbo, heao, hts)





wetenschappelijk onderwijs (universiteit)





Bent u zelf of is één van uw ouders in het buitenland geboren?






J

nee
ja, in
ja, in
ja, in
ja, in

Turkije of Marokko
de Nederlandse Antillen of Suriname
Oost-Europa (inclusief Balkan)
ander land

Afsluiting

Hiermee zijn we bijna aan het eind gekomen van de vragenlijst. Als u dit wilt, kunnen we u
over een tijdje een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek mailen. Als u hier belangstelling voor hebt, kunt u hieronder uw e-mailadres aangeven.
E-mailadres: ..........................................................................................................
Zijn er misschien nog bepaalde zaken die u naar aanleiding van deze enquête naar voren wilt
brengen?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Ten slotte willen wij u ook vragen de tekst op de volgende pagina te lezen.
Vul als u daarmee akkoord gaat, de gegevens in.
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In verband met dit onderzoek willen wij enkele achtergrondgegevens opvragen bij UWV.
Dit betreft gegevens over bijvoorbeeld het soort werkgever dat u had, de begeleiding naar
werk die u (al dan niet) ontvangt en de diagnosecode die de verzekeringsarts van UWV
heeft geregistreerd. Hierdoor krijgen we een beter idee van uw situatie. UWV mag deze
gegevens alleen aan ons verstrekken als u daarvoor toestemming geeft. Daarom vragen
wij u om de volgende tekst door te lezen en te ondertekenen als u deze toestemming wilt
geven. In de informatiebrochure kunt u lezen wat de achtergrond hiervan is en hoe uw
anonimiteit gewaarborgd wordt.
MACHTIGING
“Ik verklaar hiermee toestemming te geven aan UWV om bovengenoemde gegevens te
verstrekken aan de onderzoekers van AStri voor het onderzoek “Een WIA-uitkering... en
dan?”. Ik weet dat deze gegevens alleen voor het doel van dit onderzoek zullen worden
gebruikt en volstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Ik behoud me het recht voor om
deze toestemming in te trekken en om vernietiging van deze gegevens te vragen”.
Plaats:

................................................................................................

Datum:

................................................................................................

Naam:

................................................................................................

Handtekening: ................................................................................................
Op het voorblad staat een volgnummer. Dit nummer hebben wij nodig om bovengenoemde gegevens bij UWV op te vragen. Dit gebeurt uitsluitend als u door invulling en ondertekening van bovenstaande machtiging daarvoor toestemming hebt gegeven. In de informatiebrochure staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking!
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BIJLAGE 3

VRAGENLIJST DERDE METING
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< onderzoeksnummer
>

Vragenlijst voor het onderzoek
Een WIA-uitkering… en dan?

derde meting

februari 2008




Gebruik voor het invullen van de vragenlijst alstublieft een blauwe of zwarte
pen!
Wilt u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken terug sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop? Een postzegel plakken is niet nodig. Indien u de
antwoordenvelop kwijt bent, kunt u de vragenlijst in een gewone envelop zonder postzegel opsturen naar:
Bureau AStri, Antwoordnummer 10578, 2300 VL Leiden

?

Heeft u vragen over dit onderzoek of hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst, neem dan contact op met onderzoeksbureau AStri. U kunt ons bellen of
mailen.



Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, op
nummer 071-566 1290. Buiten deze uren kunt u een bericht inspreken op ons
antwoordapparaat. Wij bellen u dan terug.

@

Ons e-mail adres is: vragen@astri.nl
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Toelichting bij het invullen van de vragenlijst
Dit is de vragenlijst voor het onderzoek ‘Een WIA-uitkering... en dan?’. Wij vragen u of u deze
vragenlijst wilt invullen en opsturen in de bijgevoegde envelop (zonder postzegel).
 Deze vragenlijst wordt geautomatiseerd verwerkt. Daarom is het belangrijk dat u de vragenlijst
niet kreukt en invult met een zwarte of blauwe pen.
 Wanneer u wordt gevraagd om een antwoord aan te kruisen, zet dan een duidelijk kruis in het
antwoordvakje.
Als u een verkeerd antwoord aankruist, laat dan het foutieve kruisje staan en maak het goede
vakje helemaal zwart.
 Vul bij een getal één cijfer per vakje in. Het hele cijfer moet binnen het vakje komen. Geen
streepjes zetten als u iets niet hoeft in te vullen.
Het invullen van de vragen wijst verder zichzelf. Als u toch twijfelt bij het invullen, dan kunt u
onderstaande aanwijzingen opvolgen.


Wilt u bij het invullen van deze vragenlijst telkens dat antwoord aankruisen dat het beste op
uw situatie van toepassing is? Alleen als dit speciaal staat aangegeven kunt u meerdere
antwoorden aankruisen.



Als u een antwoord aankruist met daarachter een doorverwijzing (ga door naar vraag .. ),
kunt u direct doorgaan naar het opgegeven vraagnummer. De tussenliggende vragen kunt u
overslaan.



Soms staat er een kader achter antwoordmogelijkheden (anders, namelijk………..) of achter
vragen. Wij vragen u om hier zelf het antwoord op te schrijven.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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A
1.

Hoe ervaart u over het algemeen uw gezondheid? Is deze:






2.

5.

klachten zullen verminderen
klachten zullen hetzelfde blijven
klachten zullen verergeren
ik heb geen idee

U heeft ruim anderhalf jaar geleden een WIA-beoordeling gehad. Bent u toen gedeeltelijk
arbeidsgeschikt of volledig arbeidsongeschikt verklaard? Toelichting: u heeft destijds een
brief ontvangen van UWV met daarin de uitslag van de WIA-beoordeling.




volledig arbeidsongeschikt (80-100% arbeidsongeschikt)
gedeeltelijk arbeidsgeschikt (35-80% arbeidsongeschikt)



niet arbeidsongeschikt (minder dan 35% arbeidsongeschikt) → Deze vragenlijst is
niet voor u bedoeld. U hoeft deze niet verder in te vullen of op te sturen.

Is de uitslag van de WIA-beoordeling sindsdien aangepast door UWV?



6.

veel beter
beter
ongeveer hetzelfde
slechter
veel slechter

Denkt u dat uw klachten in de loop van het komende jaar zullen verminderen, verergeren
of hetzelfde zullen blijven?





4.

zeer goed
goed
gaat wel
soms goed, soms slecht
slecht

Is naar uw mening uw gezondheid in het afgelopen jaar beter geworden, hetzelfde gebleven, of slechter geworden?






3.

Gezondheid en arbeidsongeschiktheid

ja
nee → ga door naar blok B

Waarom is de uitslag van de WIA-beoordeling aangepast?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.








ik heb bezwaar ingediend tegen de uitslag van de beoordeling
ik ben in beroep gegaan tegen de uitslag van de beoordeling
ik ben door UWV opgeroepen voor een herbeoordeling
mijn gezondheidsituatie is veranderd
ik ben meer gaan verdienen
anders, namelijk:
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7.

Bent u nu volledig arbeidsongeschikt, gedeeltelijk arbeidsgeschikt of niet arbeidsongeschikt verklaard?






B
8.

ja
nee, maar ik wil dit nog wel gaan doen → ga door naar vraag 12
nee, en dit ben ik ook niet van plan → ga door naar vraag 12

Wat was hiervan de afloop?





12.

ik ben door mijn oude werkgever ontslagen → door naar vraag 10
het arbeidscontract liep af
ik heb zelf ontslag genomen
we zijn samen tot een beëindigingsovereenkomst gekomen
faillissement / reorganisatie bij mijn oude werkgever
ik heb een andere werkgever gevonden
door naar vraag 12
anders, namelijk:

Heeft u dit ontslag aangevochten?




11.

ja → ga door naar blok C
nee
niet van toepassing, ik had toen al geen arbeidscontract → ga door naar vraag 13

Waarom heeft u geen arbeidscontract meer met deze oude werkgever (waar u werkte op
het moment van uw ziekmelding)? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.









10.

Uw oude werkgever

Heeft u nog steeds een arbeidscontract met uw oude werkgever (waar u werkte op het
moment van uw ziekmelding)? Het gaat erom of u nog een dienstverband met uw oude
werkgever heeft. Dit hoeft niet te betekenen dat u hier nu ook aan het werk bent.
(Indien u toen meerdere werkgevers had, ga dan uit van de werkgever waar u de meeste
uren per week werkte.)




9.

volledig arbeidsongeschikt (80-100%), WGA-uitkering
volledig arbeidsongeschikt (80-100%), IVA-uitkering → ga door naar vraag 55
gedeeltelijk arbeidsgeschikt (35-80% arbeidsongeschikt)
niet arbeidsongeschikt (minder dan 35% arbeidsongeschikt)

dit heeft niets opgeleverd
ik heb een vergoeding van mijn oude werkgever gekregen
anders, namelijk:

Wanneer is het arbeidscontract beëindigd met deze oude werkgever (waar u werkte op het
moment van uw ziekmelding)?
maand

2 0 0

jaar
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13.

Wat was uw situatie vlak voordat u de WIA-beoordeling kreeg?






C
14.

bij mijn oude werkgever (waar ik werkte toen ik me ziek meldde) → naar vraag 20
bij een nieuwe werkgever → ga door naar vraag 18

Zou u op korte termijn in staat zijn om betaald werk te gaan doen?





17.

ik zit volledig ziek thuis → ga door naar vraag 16
ik werk op therapeutische basis
ik werk in een andere functie dan bij mijn ziekmelding
ik werk minder uren dan bij mijn ziekmelding
ik werk met minder taken dan bij mijn ziekmelding
ik doe volledig mijn oude werk (= dezelfde uren en taken als bij mijn ziekmelding)
ik doe alleen vrijwilligerswerk → ga door naar vraag 16
anders, namelijk:

Waar werkt u op dit moment?



16.

Situatie op dit moment

Wat is op dit moment uw situatie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.










15.

ik had toen een dienstverband, in een reguliere baan
ik werkte als oproepkracht of uitzendkracht
ik had toen geen dienstverband (meer)
anders, namelijk:

ja, zeker → ga door naar vraag 32
misschien → ga door naar 31
nee
ik weet het niet → ga door naar 31

Waarom niet?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.







vanwege mijn gezondheid → ga door naar blok F
vanwege andere persoonlijke omstandigheden (bijv. thuissituatie)
vanwege mijn leeftijd
ik denk dat ik geen kans maak op de arbeidsmarkt
anders, namelijk:

naar blok E
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18.

Sinds wanneer bent u bij uw nieuwe werkgever aan het werk?

maand
19.

jaar

Hoe bent u aan dit werk gekomen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.












20.

2 0 0

met hulp van UWV
met hulp van mijn oude werkgever
met hulp van een re-integratiebedrijf
met hulp van familie, vrienden en/of kennissen
met hulp van een uitzendbureau
met hulp van CWI (arbeidsbureau)
via advertenties uit de krant
via internet
via open sollicitaties
anders, namelijk:

Hoeveel uur werkt u momenteel gemiddeld per week?
Het gaat alleen om werk in een betaalde baan, dus niet om vrijwilligerswerk.

uur per week
21.

Wat voor soort dienstverband heeft u?







22.

vast dienstverband
kort tijdelijk dienstverband (korter dan een half jaar)
middellang tijdelijk dienstverband (een half jaar tot twee jaar)
lang tijdelijk dienstverband (langer dan twee jaar)
anders, namelijk:

Werkt u:








via een uitzendbureau
via gesubsidieerde arbeid (zoals WIW, I/D-baan)
in WSW-dienstverband (sociale werkplaats)
als zelfstandige, freelancer
in een reguliere baan
anders, namelijk:
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23.

In welke sector werkt u?
 landbouw en visserij
 industrie
 bouwnijverheid (bijv. bouwbedrijf, bouwinstallatiebedrijf)
 handel (bijv. winkel, detailhandel, groothandel, garage)
 horeca
 transport
 schoonmaakbranche
 financiële instellingen (bijv. bank, verzekeringswezen, pensioenfonds)
 zakelijke dienstverlening
 onderwijs
 overheid (bijv. openbaar bestuur, defensie, politie)
 gezondheids- en welzijnszorg (bijv. ziekenhuis, thuiszorg)
 cultuur en overige dienstverlening (bijv. recreatie, sociale organisatie, onderzoeksinstelling, adviesbureau, museum, bibliotheek, omroep)
 andere sector, namelijk:

24.

Hoeveel mensen werken er bij uw huidige werkgever?
Indien er meer dan één vestiging is, alleen aangeven voor de vestiging waar u werkt.
 1-9 personen
 10-49 personen
 50-99 personen
 100-499 personen
 500 of meer personen

D

Verdienmogelijkheden

25.

Had u op het moment van de WIA-beoordeling betaald werk?
 ja
 nee → ga door naar vraag 28

26.

Bent u sinds de WIA-beoordeling meer gaan verdienen met werk? Het gaat hier niet om de
vaste salarisstijging of periodieke stap.



27.

ja
nee → ga door naar vraag 28

Hoe komt het dat u meer bent gaan verdienen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
 ik ben meer uren gaan werken
 ik ben intensiever gaan werken / ik heb nieuwe taken gekregen
 ik heb een nieuwe functie gekregen
 ik heb een nieuwe baan gekregen bij een andere werkgever
 ik heb meer salaris gekregen, zonder het werk uit te breiden (compensatie/toeslag)
 anders, namelijk:
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28.

Wat is uw huidige salaris, vergeleken met wat u volgens UWV zou kunnen verdienen (de
zogenaamde verdiencapaciteit)?
Voorbeeld: u verdient 750 euro bruto per maand. Volgens UWV zou u 1.000 euro per maand moeten kunnen verdienen. U verdient dan 75% van wat u volgens UWV kunt verdienen.





29.

Zou u op korte termijn in staat zijn om meer te gaan verdienen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.







30.

ik verdien 100% of meer dan wat ik volgens UWV kan verdienen → ga naar blok F
ik verdien 50% tot 100% van wat ik volgens UWV kan verdienen
ik verdien minder dan 50% van wat ik volgens UWV kan verdienen
weet ik echt niet

ja, door meer uren te gaan werken
ja, door een functie met een hoger salaris te vervullen
naar vraag 32
op zich wel, maar ik ben tevreden met mijn huidige functie en uren
nee → naar vraag 30
anders, namelijk: → naar 31

Kunt u aangeven waarom u niet meer zou kunnen verdienen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.







E

vanwege mijn gezondheid
vanwege andere persoonlijke omstandigheden (bijv. thuissituatie)
ik denk dat ik geen kans maak op de arbeidsmarkt
ik werk al fulltime
anders, namelijk:

Zoeken naar werk

31. - Als u nu volledig arbeidsongeschikt (80-100% arbeidsongeschikt) bent verklaard, ga dan

door naar blok F.
- Als u nu gedeeltelijk arbeidsgeschikt (35-80% arbeidsongeschikt) of niet arbeidsongeschikt (minder dan 35% arbeidsongeschikt) bent verklaard, ga dan verder bij vraag 32.
32.

Bent u aangemeld of ingeschreven bij een of meer van de volgende instanties?

ja

nee

- CWI (arbeidsbureau)





- een uitzendbureau





- een re-integratiebedrijf





- gesubsidieerde arbeid (bv. WIW, I/D)





- WSW (sociale werkvoorziening) of wachtlijst hiervoor
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33.

34.

Welke van de volgende activiteiten heeft u in de afgelopen vier
maanden verricht?

ja

nee

- vacatures kijken in de krant





- vacatures kijken op internet





- vacatures kijken bij CWI (arbeidsbureau)





- solliciteren op vacatures





- bedrijven bellen of schrijven (open sollicitaties)





- met bekenden praten over (ander) werk zoeken





- contact opnemen met de oude werkgever over werk





Bent u op dit moment op zoek naar werk? Dit kan ook meer werk of ander werk zijn.



35.

Waarom niet? Kruis de belangrijkste reden aan.










36.

ik ben tevreden met mijn huidige situatie
vanwege mijn gezondheid
vanwege andere persoonlijke omstandigheden (bijv. thuissituatie)
ik wil niet (meer) werken
er zijn geen (andere) geschikte banen voor mij
ik wacht het re-integratietraject af
ik wacht de uitslag van mijn bezwaar of beroep af
anders, namelijk:

Verwacht u binnen een jaar (beter) betaald werk te hebben?






37.

ja → ga door naar vraag 36
nee

ik
ik
ik
ik
ik

weet zeker van wel → ga door naar blok F
denk van wel → ga door naar blok F
denk van niet
weet zeker van niet
weet het echt niet → ga door naar blok F

Kunt u aangeven waarom niet? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.






vanwege mijn gezondheid
vanwege mijn leeftijd
vanwege mijn opleidingsniveau
anders, namelijk:
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F
38.

Heeft uw oude werkgever (waar u werkte toen u zich ziek meldde) u begeleiding geboden
om weer aan het werk te komen? Onder begeleiding verstaan we het helpen met zoeken
naar werk (binnen of buiten de organisatie) of werkaanpassingen die passen bij uw vaardigheden en mogelijkheden. Daarbij kan een re-integratiebedrijf worden ingeschakeld.
Indien u toen meerdere werkgevers had, ga dan uit van de werkgever waar u de meeste
uren per week werkte.







39.

ja
nee → ga door naar vraag 45

Heeft u sinds de WIA-beoordeling begeleiding bij terugkeer naar werk (of bij werkuitbreiding) gekregen?




44.

ja
nee, terwijl ik daar wel behoefte aan had
nee, omdat dit niet aan de orde was (ik was te ziek)

Is tijdens of na de WIA-beoordeling met UWV afgesproken dat u begeleiding krijgt bij
terugkeer naar werk (of bij werkuitbreiding)?



43.

ja → ga door naar vraag 50
nee → ga door naar vraag 42
ik weet het niet → ga door naar vraag 42

Is vóór de WIA-beoordeling met UWV afgesproken dat u begeleiding krijgt bij terugkeer
naar werk (of bij werkuitbreiding)?




42.

korter dan vier maanden vóór mijn WIA-beoordeling
langer dan vier maanden vóór mijn WIA-beoordeling
weet ik niet meer

Was uw oude werkgever eigen risicodrager?
Eigen risicodrager houdt in dat uw werkgever (en niet UWV) moet zorgen voor uw terugkeer naar werk (of werkuitbreiding) na de claimbeoordeling.




41.

ja, zowel voor als na mijn WIA-beoordeling
ja, alleen vóór mijn WIA-beoordeling
ja, alleen na mijn WIA-beoordeling → ga door naar vraag 40
nee, terwijl ik daar wel behoefte aan had → ga door naar vraag 40
nee, omdat dit niet aan de orde was (ik was te ziek) → ga door naar vraag 40
niet van toepassing, ik had toen geen werkgever → ga door naar vraag 41

Wanneer startte deze begeleiding?




40.

Begeleiding bij terugkeer naar werk

ja, deze begeleiding krijg ik op dit moment → ga door naar vraag 46
ja, maar deze begeleiding is inmiddels beëindigd → ga door naar vraag 46
nee

Waarom heeft u dergelijke begeleiding niet gekregen?
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45.

Heeft u behoefte aan begeleiding bij terugkeer naar werk (of bij werkuitbreiding)?




46.

Is degene die u begeleidt (of begeleidde) dezelfde persoon als de arbeidsdeskundige bij de
WIA-beoordeling?



47.

ja
nee

Welke van de volgende vormen van begeleiding heeft u sinds de WIA-beoordeling ontvangen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.







48.

ja, zo snel mogelijk → ga door naar vraag 50
ja, op termijn → ga door naar vraag 50
nee → ga door naar blok G

gesprekken met een arbeidsdeskundige van UWV
een traject bij een re-integratiebedrijf (niet via IRO)
een traject via een individuele re-integratieovereenkomst (IRO)
de arbeidsdeskundige van UWV helpt bij urenuitbreiding
ander soort begeleiding, namelijk:

In de begeleiding naar werk liggen de verantwoordelijkheden als volgt. De arbeidsdeskundige van UWV maakt samen met u een re-integratievisie op. Aan de hand hiervan kan besloten worden: (1) dat u zélf op zoek gaat naar werk, eventueel met enkele richtinggevende adviezen van de arbeidsdeskundige, of (2) dat de arbeidsdeskundige u aanmeldt bij een
re-integratiebedrijf. Het re-integratiebedrijf is vervolgens verantwoordelijk voor de begeleiding. De arbeidsdeskundige spreekt u hierna alleen nog maar op uw eigen verzoek of als
hij van het re-integratiebedrijf hoort dat een nader contact noodzakelijk is.

Zijn de volgende uitspraken van toepassing op de begeleiding
die u van UWV heeft gehad bij het zoeken van
werk(uitbreiding)?

ja

nee

weet niet

a)

De aanpak is/was afgestemd op mijn wensen







b)

Eigenlijk is/was de aanpak te beperkt, er is/was voor mij
meer nodig om weer aan het werk te gaan







c)

De aanpak is/was afgestemd op mijn mogelijkheden







d)

Ik heb voldoende persoonlijke aandacht bij UWV gekregen







e)

De aanpak was naar verwachting







49.

Heeft u het idee dat de begeleiding die u via UWV heeft gekregen, voldoende heeft bijgedragen aan het krijgen, uitbreiden of houden van werk?




ja
nee, want:



ik weet het niet
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50.

Dit onderdeel gaat over verschillende vormen van begeleiding. Kruis in de kolommen ‘ja’ of ‘nee’ aan bij de gestelde vragen.

Heeft u nu nog
behoefte aan
deze
begeleiding?

Indien van
toepassing:
Krijgt/kreeg
u deze
begeleiding?

Indien van
toepassing:
Heeft u er wat
aan gehad?

a)

Hulp bij het leren omgaan met mijn beperkingen

ja nee

ja nee

ja nee

Iemand die met mij uitzoekt welk soort werk
ik nog kan met mijn beperkingen en of dit bij
me past (bijv. assessment)

ja nee

ja nee

ja nee

c)

Omscholing naar een ander beroep

ja nee

ja nee

ja nee

d)

Een cursus die mijn kans op werk vergroot
(bijv. computer, taal, rijbewijs)

ja nee

ja nee

ja nee

Tips over hoe en waar ik het beste op zoek
kan gaan naar werk

ja nee

ja nee

ja nee

f)

Een training in hoe ik moet solliciteren

ja nee

ja nee

ja nee

g)

Begeleiding bij het solliciteren zelf (bijv. gesprek oefenen, brieven schrijven)

ja nee

ja nee

ja nee

Iemand die voor mij zoekt naar geschikte
werkgevers en bemiddelt bij de plaatsing

ja nee

ja nee

ja nee

Informatie over wat een re-integratiebedrijf
voor mij kan betekenen

ja nee

ja nee

ja nee

Een traject bij een re-integratiebedrijf, zodat
ik werk kan/kon vinden

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

b)

e)

h)
i)
j)
k)

Andere ondersteuning, namelijk:

G

Uw uitkering en inkomenssituatie

Als u nu volledig arbeidsongeschikt (80-100% arbeidsongeschikt) bent verklaard, ga dan
door naar vraag 54.
51.

Weet u welk type WIA-uitkering u op dit moment ontvangt?







WGA, loongerelateerde uitkering
WGA, loonaanvullingsuitkering
WGA, vervolguitkering
ik weet het niet
ik ontvang geen uitkering (meer), want: → ga door naar vraag 55

55

52.

Hoe lang denkt u de huidige hoogte van uw WIA-uitkering nog te houden?



in principe tot mijn 65e, zolang er niets in mijn situatie (qua gezondheid en werk)
verandert → ga door naar vraag 54
tot een bepaald moment, namelijk:



ik weet niet precies tot welk moment, maar niet tot mijn 65e



53.

a)

b)

c)

d)

54.

55.

Wat denkt u dat er met de hoogte van uw WIAuitkering gebeurt als uw huidige WIA-uitkering ophoudt? Als u moet gokken, vul dan ‘weet niet’ in.

klopt

klopt niet

weet niet

Voor de hoogte van de uitkering die ik dan krijg, maakt
het niet uit of ik dan werk en hoeveel ik dan verdien.







Als ik dan niet werk, kan mijn uitkering drastisch zakken.







Als ik dan wel werk, maar niet voldoende verdien, kan
mijn uitkering drastisch zakken.













Als ik dan 50% of iets meer verdien dan ik volgens
UWV kan verdienen, zal mijn uitkering hoger zijn dan
wanneer ik minder dan 50% verdien.

Hoe is u verteld door UWV welk type WIA-uitkering u nu ontvangt?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.






tijdens het claimbeoordelingsgesprek met de arbeidsdeskundige
tijdens een later gesprek met de arbeidsdeskundige
per brief
anders, namelijk:



weet ik niet meer

Wat is deze maand uw totale persoonlijke inkomen, dus het inkomen van u alleen (en niet
van uw partner of andere huisgenoten)? Het gaat om het netto inkomen.






56.

minder dan 500 euro
500 tot 700 euro
700 tot 900 euro
900 tot 1.100 euro
1.100 tot 1.300 euro






1.300
1.500
1.700
1.900

tot 1.500 euro
tot 1.700 euro
tot 1.900 euro
of meer euro

Hoe is uw totale persoonlijke inkomen op dit moment, vergeleken met het inkomen op het
moment van de WIA-beoordeling?






duidelijk verslechterd
iets verslechterd
hetzelfde gebleven
verbeterd
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57.

Ontvangt u zelf naast uw eventuele WIA-uitkering nog een andere uitkering?
Het gaat erom wat u zelf ontvangt, dus niet uw partner of andere huisgenoten.








geen andere uitkering
aparte toeslag bovenop mijn WIA-uitkering
WW-uitkering
VUT, lijfrente of pensioen
alimentatie
anders, namelijk:

H
58.

Algemene vragen

Wat is uw geboortejaar?

1 9
 man

59.

Bent u man of vrouw?

60.

Woont u samen met een partner (al dan niet getrouwd)?
 ja
 nee → ga door naar vraag 63

61.

Heeft uw partner betaald werk?

62.

Wie van u beiden is kostwinner?




63.

 nee

ga door naar vraag 64

Hoe woont u?





64.

ikzelf
mijn partner
wij brengen allebei ongeveer evenveel in

 ja

 vrouw

ik woon alleen
ik woon zonder partner, met kinderen
ik ben inwonend (bijvoorbeeld bij ouders, familie, vrienden, als kostganger)
anders

Heeft u kinderen die financieel (mede) van u afhankelijk zijn?



nee



ja, namelijk

kind(eren)
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65.

66.

Zet een kruisje bij alle opleidingen die u heeft gevolgd en bij alle behaalde diploma’s. Als uw opleiding er niet precies bijstaat,
kruis dan aan wat het dichtst in de buurt komt.

gevolgd

diploma

lager onderwijs, basisonderwijs



voorbereidend beroepsonderwijs, lager beroepsonderwijs (lbo,
lts, leao, lhno, huishoudschool, vmbo-p)





middelbaar onderwijs (mavo, ulo, mulo, vmbo-t)





middelbaar beroepsonderwijs (mbo, mts, meao)





algemeen voortgezet onderwijs (hbs, mms, havo, vwo)





hoger beroepsonderwijs (hbo, heao, hts)





wetenschappelijk onderwijs (universiteit)





Bent u zelf of is één van uw ouders in het buitenland geboren?







nee
ja, in
ja, in
ja, in
ja, in

I

Turkije of Marokko
de Nederlandse Antillen of Suriname
Oost-Europa (inclusief Balkan)
ander land

Afsluiting

Hiermee zijn we bijna aan het eind gekomen van de vragenlijst. Als u dit wilt, kunnen we u
over een tijdje een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek mailen. Als u hier belangstelling voor heeft, kunt u hieronder uw e-mail adres aangeven.

E-mail adres:
Zijn er misschien nog bepaalde zaken die u naar aanleiding van deze enquête naar voren wilt
brengen? Zo ja, graag in het vak hieronder noteren.

Tenslotte willen wij u ook vragen de tekst op de volgende pagina te lezen.
Vul als u daarmee akkoord gaat, de gegevens in.
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In verband met dit onderzoek willen wij enkele achtergrondgegevens opvragen bij UWV.
Dit betreft gegevens over bijvoorbeeld het soort werkgever dat u had, de begeleiding naar
werk die u (al dan niet) ontvangt en de diagnosecode die de verzekeringsarts van UWV
heeft geregistreerd. Hierdoor krijgen we een beter idee van uw situatie. UWV mag deze
gegevens alleen aan ons verstrekken als u daarvoor toestemming geeft. Daarom vragen wij
u om de volgende tekst door te lezen en te ondertekenen als u deze toestemming wilt geven. In het informatieblad kunt u lezen wat de achtergrond hiervan is en hoe uw anonimiteit gewaarborgd wordt.
MACHTIGING
“Ik verklaar hiermee toestemming te geven aan UWV om bovengenoemde gegevens te
verstrekken aan de onderzoekers van AStri voor het onderzoek “Een WIA-uitkering... en
dan?”. Ik weet dat deze gegevens alleen voor het doel van dit onderzoek zullen worden
gebruikt en volstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Ik behoud me het recht voor om deze toestemming in te trekken en om vernietiging van deze gegevens te vragen”.
Plaats:

................................................................................................

Datum:

................................................................................................

Naam:

................................................................................................

Handtekening: ................................................................................................
Op het voorblad staat een volgnummer. Dit nummer hebben wij nodig om bovengenoemde
gegevens bij UWV op te vragen. Dit gebeurt uitsluitend als u door invulling en ondertekening van bovenstaande machtiging daarvoor toestemming heeft gegeven. In het informatieblad staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking!

