WAT GEBEURT ER NA MIJN WIA AANVRAAG?
8 weken tot een beslissing

104 weken ziek geweest
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AANVRAAG WIA
Ik ben al 2 jaar ziek en
heb WIA aangevraagd. Ik
ben uitgenodigd voor een
gesprek met een arts van
UWV. Wat kan ik
verwachten?

Re-integratie

De arts heeft mijn dossier
bekeken. Wij bespreken mijn
lichamelijke of psychische
klachten. En of de klachten
tijdelijk of blijvend zijn.
We bespreken ook de invloed van
mijn klachten op (mogelijk) werk.

Na het gesprek maakt de arts een
rapport op. Dit is de basis voor de
beslissing. Ik krijg het rapport
thuisgestuurd.

Alleen als de arts vindt dat ik
mogelijkheden heb om te werken,
krijg ik een uitnodiging voor een
gesprek met de
arbeidsdeskundige. We bespreken
dan mijn opleiding, ervaring, en
mogelijkheden voor werk. De
arbeidsdeskundige kijkt wat ik
hiermee zou kunnen verdienen.

RE-INTEGRATIE

Geen
WIA

Ik ontvang een brief met de
beslissing. Daarin staat of ik een
WIA-uitkering krijg, hoe hoog de
uitkering is, en hoelang ik de
uitkering ontvang.

Als ik nog kan werken, bespreek
ik mijn mogelijkheden om werk te
zoeken met een adviseur van
UWV.

WAT KAN IK DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN?
Meer informatie vind ik op uwv.nl/wia

GESPREK MET DE ARTS

BESLISSING OVER MIJN
AANVRAAG

GESPREK OVER
RE-INTEGRATIE

Doel van het gesprek

Na ons gesprek

Doel van het gesprek

Met de arts mijn mogelijkheden om te werken bespreken.

Ik ontvang thuis een rapport van ons gesprek.
Na mogelijke vervolgstappen ontvang ik een beslissingsbrief.
Daarin staat of ik wel of geen uitkering krijg.

Met een adviseur van UWV bespreek ik mijn mogelijkheden
om te re-integreren. De afspraken die wij hierover maken
komen in een werkplan. Hiervan ontvang ik een kopie.

Doel van de arts
Hij luistert en stelt vast wat ik wel en niet kan doen.

Ik krijg een uitkering
Als ik een uitkering krijg, staat in de beslissingsbrief de
duur en de hoogte van de uitkering.

Ik krijg ondersteuning
Ik kan ondersteuning krijgen van UWV bij mijn re-integratie.
Bijvoorbeeld met een sollicitatietraining, coaching, scholing
of een proefplaatsing.

