
Bent u arbeidsongeschiktheid of langdurig ziek? Dan moeten er veel dingen worden 
geregeld, ook financieel. Hoe voorkomt u geldproblemen? Als u hierbij behoefte heeft aan 
een steuntje in de rug, met name op financieel gebied, dan kunt u een gratis bijeenkomst 
Financiën bij arbeidsongeschiktheid volgen bij U Centraal. Ook geeft een adviseur van het 
UWV tips en voorlichting. Er is ruimte om vragen te stellen.

U krijgt antwoord op vragen als:
• Hoe ziet mijn financiële plaatje eruit?
• Wat zijn mijn rechten en plichten als arbeidsongeschikte?
• Wat is het verschil tussen de ziektewet, WIA, WGA, IVA en WW?
• Zijn er regelingen waarvoor ik in aanmerking kom?
 

Meer informatie en aanmelden? 
Ga naar www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen of bel met 06 - 23 33 58 93.
U Centraal geeft ook bijeenkomsten bij: ontslag, ziek zijn bij de werkgever, pensioen, 18 jaar worden, 

werken vanuit de bijstand. 

Bijeenkomst Financiën
bij arbeidsongeschiktheid

Gratis bijeenkomst voor inwoners van Utrecht



Bent u ziek bij uw werkgever? Dan zijn er vaak vragen over uw rechten en plichten binnen het 
re-integratieproces. Het eventueel verliezen van uw baan kan ingrijpend zijn, ook financieel. 
Hoe voorkomt u geldproblemen? Als u hierbij behoefte heeft aan een steuntje in de rug dan 
kunt u een gratis bijeenkomst ‘Financiën ziek zijn bij de werkgever’ volgen bij U Centraal. 
Ook geeft een advocaat arbeidsrecht tips en voorlichting. Er is ruimte om vragen te stellen.

U krijgt antwoord op vragen als:
• Hoe ziet mijn financiële plaatje eruit?
• Wat zijn mijn rechten en plichten als ik ziek ben bij mijn werkgever?
• Hoe werkt het re-integratie proces (wet Poortwachter)?
• Zijn er regelingen waarvoor ik in aanmerking kom?

Meer informatie en aanmelden?
Ga naar www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen of bel met 06 - 23 33 58 93
U Centraal geeft ook bijeenkomsten bij: ontslag, arbeidsongeschiktheid, pensioen, 18 jaar worden,

werken vanuit de bijstand

Bijeenkomst Financiën
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Gratis bijeenkomst voor inwoners van Utrecht


