Evaluatieresultaten deelnemers WIA-voorlichtingen
Periode 10-7-2018 t/m 11-12-2018
Aantal respondenten
Er zijn in totaal 186 evaluatieformulieren ingevuld door deelnemers aan de voorlichting, over de hele periode verspreid over 22 WIAvoorlichtingen. Dat is een gemiddelde van 8,5 formulier per bijeenkomst. Over de periode van 10-7-2018 t/m 7-8-2018 hebben 35
deelnemers een formulier ingevuld, verspreid over 5 bijeenkomsten. Dat is een gemiddelde van 7 formulieren per bijeenkomst.

Beeld 2e evaluatie: 10-7-2018 t/m 11-12-2018

Beeld 1e evaluatie: 10-7-2018 t/m 7-8-2018
Cijfer voor de voorlichting
Aantal respondenten

Aantal respondenten

Cijfer voor de voorlichting
120
100
80
60

25

20

15

10

40

5

20
0
6

7

8

9

10

0

Niet ingevuld

6

7

8

9

10

Cijfer



Gemiddelde eindcijfer dat de deelnemers de voorlichting
geven is een 7,9.
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Gemiddelde eindcijfer dat de deelnemers de voorlichting
geven is een 7,9.

Ik weet beter wat ik kan verwachten van de VA - AD
Beeld 2e evaluatie: 10-7-2018 t/m 11-12 2018

Beeld 1e evaluatie: 10-7-2018 t/m 7-8-2018

Ik weet beter wat ik kan verwachten
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87% van de deelnemers geeft aan (veel) beter te weten
wat hij / zij kan verwachten van de VA-AD.



helemaal eens

91% van de deelnemers geeft aan (veel) beter te weten
wat hij / zij kan verwachten van de VA-AD.

Ik begrijp beter wat de uitkomsten kunnen zijn van de WIA-aanvraag
Beeld 2e evaluatie: 10-7-2018 t/m 11-12-2018

Beeld 1e evaluatie: 10-7-2018 t/m 7-8-2018

Ik begrijp beter wat de uitkomsten
kunnen zijn
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81% van de deelnemers geeft aan (veel) beter te
begrijpen wat de uitkomsten kunnen zijn van de WIAaanvraag
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82% van de deelnemers geeft aan (veel) beter te
begrijpen wat de uitkomsten kunnen zijn van de WIAaanvraag

Ik begrijp beter hoe het proces van de WIA-aanvraag verloopt
Beeld 2e evaluatie: 10-7-2018 t/m 11-12-2018

Beeld 1e evaluatie: 10-7-2018 t/m 7-8-2018

Ik begrijp het proces beter
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Ik begrijp het proces beter
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90% van de deelnemers aan de voorlichting geeft aan
(veel) beter te begrijpen hoe het proces van de WIAaanvraag verloopt.
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86% van de deelnemers aan de voorlichting geeft aan
(veel) beter te begrijpen hoe het proces van de WIAaanvraag verloopt.

Ik maak me minder zorgen over de procedure van een WIA-aanvraag
Beeld 2e evaluatie: 10-7-2018 t/m 11-12-2018

Beeld 1e evaluatie: 10-7-2018 t/m 7-8-2018

Ik maak mij minder zorgen
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De uitkomsten van deze vraag laten een verdeeld
beeld zien:
o 39% van de deelnemers geeft aan zich (veel)
minder zorgen te maken over de procedure;
o 42% van deelnemers geeft aan zich niet minder
en ook niet minder zorgen over de procedure;
o 19% van de deelnemers geeft aan zich niet
(veel) minder zorgen te maken over de
procedure.
o
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De uitkomsten van deze vraag laten een verdeeld
beeld zien:
o 41% van de deelnemers geeft aan zich (veel)
minder zorgen te maken over de procedure;
o 45% van deelnemers geeft aan zich niet minder
en ook niet minder zorgen over de procedure;
o 14% van de deelnemers geeft aan zich niet
(veel) minder zorgen te maken over de
procedure.
o

Ik kan deze voorlichting iedereen aanraden
Beeld 2e evaluatie: 10-7-2018 t/m 11-12-2018

Beeld 1e evaluatie: 10-7-2018 t/m 7-8-2018
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90% van de deelnemers geeft aan dat de
voorlichting (zeer) aanbevelenswaardig is.
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92% van de deelnemers geeft aan de voorlichting
zeer aanbevelenswaardig is.

Ik vind de voorlichting op een prettig moment in het proces van de WIA
Beeld 2e evaluatie: 10-7-2018 t/m 11-12-2018

Beeld 1e evaluatie: 10-7-2018 t/m 7-8-2018
Ik vind deze voorlichting op een prettig moment in
het proces van de WIA plaatsvinden.
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Geen Mening
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76% van de deelnemers geeft aan dat de voorlichting op
het juiste moment plaatsvindt.
De deelnemers die het moment onjuist vonden, geven
aan de voorlichting eerder in het proces te willen.
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80% van de deelnemers geeft aan dat de voorlichting op
het juiste moment plaatsvindt.
De deelnemers die het moment onjuist vonden, geven
aan de voorlichting eerder in het proces te willen.

Welke tips heeft u voor ons voor de verbetering van de voorlichtingsbijeenkomst?
Grote ruimte
Individueel
Timing van de procedure toevoegen
Rekenvoorbeeld uitkeringshoogte
aangeven geen parkeren bij gebouw. Opmerking alle makke schapen in een hok niet gepast.
vragen op de mail stellen.
Kennis van hoe een Powerpoint werkt. Ik zelf heb weinig concentratie waardoor ik was afgeleid toen de presentatie haperde.
Misschien een folder van aanvraag uitdelen.
Iets meer over samenspel met en de rol van de werkgever
Conform uitleg lonen als voorbeeld niet geheel naar de realiteit, vrij theoretisch weinig praktijkgericht. Mis uitleg via spoor 1 en spoor 2 werksituatie.
Als 1 persoon een vraag stelt deze persoonlijk later na de bijeenkomst beantwoorden.
Overzicht aantal aanwezigen
Rekening houden met inschrijven-ruimte
Grotere ruimte
Meer praktische info:
* Aanleveren med. Info (wat?)
* Wat als de kans groot is dat je op korte termijn weer werkt?
* Wel / niet inleveren gegevens
* geen info over aanleveren gegevens WIA.
Graag informatie over parkeren op de uitnodiging
Waar kan ik het beste parkeren?
Info over parkeren
Parkeergelegenheid UWV?
Begrippenverheldering mag soms helderder
Wellicht iets zeggen over mensen die zo ineens weglopen. Dit vond ik wat vreemd, maar wat jullie daar aan kunnen doen weet ik niet zo goed
Waar er parkeerplaatsen zijn
Fijn dat wij persoonlijk vragen kunnen stellen
Goede voorlichting
Individuele vragen aan het eind en niet tussendoor. Voor vragen waarop jullie het antwoord niet weten een "doorverwijzing"
Waar mensen ondersteuning bij de aanvraag en hun situatie kunnen krijgen bijv. MEE
Uitzoeken hoe het zit met welke medische gegevens je op moet sturen
Misschien toch kleinere gorpen. Maar al met alwas het een prettige sfeer
Het is wat wonderlijk dat er geen parkeergelegenheid is daar er meestal denk ik mensen met een beperking komen
Waarom altijd bruto! Ik betaal helaas alles netto.
Graag bij een vervolgbijeenkomst plaatsen voorzirn van tafeltjes i.v.m. meeschrijven. Op schoot schrijven met papieren op schoot is niet praktisch
Prettige bijeenkomst, ontspannen
Voor deze bijeenkomst niet meer vermelden om identiteitsbewijs mee te nemen
Als je goed begeleid werdt op je werk en je verdiept je in de website dan heb je deze bijeenkomst niet nodig
Vragen 2 en 4: het is lastig, maar algemene voorbeelden zijn lastig
Prima!
Te veel gezien klachten en verzamelen van info, laatste gesprekken bija rts etc. Liever 2 keuzemomenten
Het is allemaal lastig te begrijpen
Aangeven hoe de WIA aangevraagd moet worden met aldie papieren etc.
Fijne voorlichting

Lijnen:


Aanwezigheid/informatie over parkeergelegenheid;



Omvang/inrichting van de ruimte;



Op te sturen/aan te leveren (medische) gegevens.

