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Leeswijzer 

In deze eindrapportage wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de herindeling en 

activering van Wajongers gedurende de periode 1 januari 2015 tot 1 januari 2018. 

In december 2017 heeft de overdracht van het bestand van oWajongers met geen 

arbeidsvermogen naar Uitkeren plaatsgevonden. Het beheer en onderhoud voor de oWajongers is 

ingaande 1 januari 2018 de verantwoordelijkheid van Uitkeren in samenwerking met “de 

coalitiepartners”. Het beheer van het Wajong 2010 bestand lag al bij Uitkeren. 

Per 1 januari 2018 heeft de overdracht van het geactualiseerde (te activeren) Wajong bestand 

oWajong en Wajong 2010 aan het WERKbedrijf plaatsgevonden. 

Hieronder volgt allereerst een korte samenvatting van de uitkomsten van de herindeling en 

activering waarna wordt ingegaan op de leerpunten. Vervolgens wordt ingegaan op de stappen in 

het proces. Tot slot treft u in hoofdstuk tien een financieel overzicht aan. 

Rond 1 april 2018 zal de laatste fase van het proces, te weten de ‘beoordelingen na de 

effectueringsbrief’ worden afgerond. De verantwoordelijkheid zal dan aansluitend worden 

overgedragen aan SMZ. 

De rapportage over “die fase van het proces” is voorzien voor het 2de kwartaal 2018. In de 

rapportage welke in het 2de kwartaal 2018 zal worden uitgebracht zal eveneens worden beschreven 

hoe IaW-Radar en IaW -producten uit de systemen worden verwijderd en gearchiveerd.  

De rapportage over de voorbereiding van de herindeling en activering is vastgesteld in de Raad van 

Bestuur van 18 augustus 2015. 

 

, Procesmanager IaW (Integrale activering Wajong) 

30 januari 2018 

 
  

Art. 10.2.e
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1. Samenvatting 
 

In het kader van de Participatiewet deelt UWV mensen met een uitkering volgens de oude Wajong 

(oWajong) en de Wajong 2010 in twee groepen in: Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers 

zonder arbeidsvermogen. Voor Wajongers die arbeidsvermogen hebben, gaat de uitkering vanaf 

1 januari 2018 omlaag naar maximaal 70% van de grondslag (veelal het wettelijk minimumloon). 

Bij de start van de herindelingsoperatie was de aanname dat 61% van de Wajongers zou 

beschikken over arbeidsvermogen. 

Uitvoeringstoets wijziging van het 
schattingsbesluit

* incl. 3.500 gedeeltelijk arbeidsongeschikten oWajong

251.000 Wajongers

95.000 duurzaam
geen arbeidsvermogen 

(39%)

151.000 met 
arbeidsvermogen* 

(61%)

5.000 niet indelen, 
pensioen vóór 
1 januari 2018

 

Verzending vooraankondigingen 

In juli 2015 zijn we gestart met de landelijke verzending van vooraankondigingen aan Wajongers 

van wie we inschatten dat ze arbeidsvermogen hebben. Eind maart 2017 hadden we volgens plan, 

op volgorde van leeftijd, alle oWajongers geïnformeerd over de voorgenomen indeling 

arbeidsvermogen en half mei 2017 alle Wajongers 2010.  

In de vooraankondiging hebben we de Wajongers uitdrukkelijk gevraagd om via een 

reactieformulier aan te geven of ze akkoord zijn met de indeling. 81% heeft gereageerd op de 

vooraankondiging. Als mensen na een herinnering niet reageren, zijn we ervan uitgegaan dat ze 

arbeidsvermogen hebben en is hun uitkering per 1 januari 2018 verlaagd. Daarover hebben zij een 

beslissing ontvangen. Wajongers die niet akkoord zijn gegaan met de voorgenomen indeling 

hebben we benaderd om de situatie te bespreken. Als ook tijdens dit gesprek bleek dat de 

Wajonger niet akkoord was, hebben we ze uitgenodigd voor een sociaal-medische beoordeling. 

Uitgevoerde sociaal-medische beoordelingen 

We hebben ruim 85.000 beoordelingen voor een herindeling verricht. De herindeling van de 

oWajongers is per 1 juli 2017 afgerond. De herindeling van de Wajong 2010 is per 1 oktober 2017 

afgerond. Nu de herindeling is afgerond zijn er 116.000 Wajongers met arbeidsvermogen (49%). 

De daling van het aantal Wajongers met arbeidsvermogen houdt grotendeels verband met: 

 Relatief hoog aantal niet eerder onderkende oWajongers met dagbesteding AWBZ; 

 Het hanteren van een ander indelingsmodel voor de groep van 50 jaar en ouder per  

31 december 2017; 

 Bij de Wajongers met Wajong 2010 waarbij tijdens de toekenning de verwachting was dat 

zij op termijn mogelijk wel arbeidsvermogen zouden kunnen ontwikkelen zien, we dat dit 

bij het ouder worden veelal niet het geval blijkt te zijn. 

 

Effectueringsbrief 
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Alle Wajongers die beschikken over arbeidsvermogen hebben in het 4de kwartaal 2017 een 

effectueringsbrief ontvangen waarbij we ze nogmaals hebben geattendeerd op de 

uitkeringsverlaging per 1 januari 2018. Voorts zijn de Wajongers in de brief attent gemaakt op het 

eventueel aanvragen van Toeslagen. 

Bezwaren tegen indeling 

Indien een Wajonger het eens was met de voorlopige indeling, niet heeft gereageerd op de 

voorlopige indeling of een beoordeling heeft plaatsgevonden, volgt een besluit van UWV. Tegen dit 

besluit kan de Wajonger bezwaar en beroep aantekenen. Het aantal bezwaren dat we hebben 

ontvangen blijft laag: 1,4% van het aantal afgegeven beschikkingen. Dit komt vermoedelijk door 

de zorg die we aan de voorkant in het proces hebben betracht. 

Activering 

Aan niet-werkende oWajongers van wie is vastgesteld dat ze over arbeidsvermogen beschikken, 

bieden we, als ze dat willen, zo veel mogelijk ondersteuning. Van 2015 tot 2019 is hiervoor 

€ 95 miljoen beschikbaar. UWV zet zelf dienstverlening in of koopt deze in. De afspraak met het 

ministerie van SZW is dat voor de oWajongers met arbeidsvermogen die al werken of die al actieve 

dienstverlening ontvangen, geen verdere activiteiten worden gestart. Bijna 24.000 oWajongers 

komen in aanmerking voor een startgesprek en eventuele verdere dienstverlening. Voor nagenoeg 

alle klanten is een werkplan en klantprofiel opgesteld waar dat aan de orde is.  

De uitkomst van de gehouden startgesprekken is dat 8% van de Wajongers klaar is voor een 

baanaanbod, 11% aan het werk is, 46% geactiveerd en/of arbeidsfit gemaakt moet worden en 

35% afziet van dienstverlening. We hebben bijna 14.000 klantprofielen opgesteld (voor de 

Wajongers die afzien van dienstverlening doen we dat niet).  

We hebben bijna 5.500 re-integratietrajecten ingekocht, deze lopen vrijwel allemaal nog door. 

Omdat een re-integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op 

langere termijn zichtbaar. Sinds de start van het programma  hebben we ruim 1.800 Wajongers uit 

de doelgroep geplaatst op een werkplek. 

Uitkomsten IaW 

In onderstaand overzicht zijn de uitkomsten van deze meerjarige herindelings- en 

activeringsoperatie schematisch weergegeven. 

Uitkomsten IaW

240.000 Wajongers

119.000 duurzaam
geen arbeidsvermogen (51%)

116.000 met 
arbeidsvermogen (49%)

5.000 
studieregeling, 
indeling volgt 

later

72.000
oWajong

44.000
Wajong 2010

43.000 
werken

29.000 
nog geen werk

15.000 
werken

29.000 
nog geen werk

24.000 Nieuw in 
dienstverlening (IaW)

34.000
Reeds in dienstverlening

8.200 
afzien van 

dienst-
verlening

 

In de periode 2015 – 2017 zijn 11.000 Uitkeringen beëindigd. 
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2. Leerpunten 
 

In de Raad van Bestuur van 31 mei 2016 zijn de leerpunten uit de maakfase vanuit het programma 

IaW vastgesteld en is aan de directeuren / directoraten gevraagd de beschreven leerpunten ter 

hand te nemen. In deze rapportage zijn alleen de belangrijkste aanvullende leerpunten gedurende 

de uitvoeringsfase opgenomen.  

1. Zij-sturing ook toepasbaar om in control te komen op andere onderdelen? 

Wanneer we alleen in organisatiestructuren denken, organiseren we verticaal. De ‘hark’ en de 

hiërarchie zijn dominant in plaats van de klant. Medewerkers zijn gericht op hun taak, in plaats van 

op het totaalresultaat. Er wordt gewerkt binnen de muren van de afdeling en problemen worden 

vaak bovenlangs aangekaart, in plaats van bij de rechtstreekse collega van een andere afdeling. 

Bij de IaW operatie is dit programma technisch opgelost door de zijsturing vanuit de 

procesmanager IaW met zijn team en IaW-Radar. 

Zolang de systeemondersteuning voor de medewerkers, de kwaliteitsborging, het beheer van data, 

en implementatie van processen en monitoring niet voldoende geborgd zijn, wordt geadviseerd het 

proces met zijsturing ook op andere cruciale onderdelen van het reguliere proces tijdelijk toe te 

passen om in control te komen (zijsturing kost bedrag x maar levert y op omdat minder herstel 

etc. benodigd is). Randvoorwaardelijk is wel dat alle niveaus uit de piramide worden ingevuld. 

 

2. In contact komen met de klant 

Een deel van de doelgroep Wajong kenmerkt zich in verslaving, bewindvoering, schuldsanering, 

detentie en reageert niet of (veel) te laat op correspondentie. Dit vraagt om een andere aanpak in 

zowel communicatie als proces. Voor medewerkers is het hierbij van belang dat zij handelen in de 

geest van de regelgeving en het belang van de klant en niet star blijven vasthouden aan vaste 

procedures en tijdigheidsnormen.  

“De lessen vanuit IaW bruikbaar voor andere processen?”

7
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In 2015 is met SZW gesproken over het handhaven als een Wajonger niet reageert op de 

uitnodiging voor een startgesprek. Schorsen van de uitkering, wat tot dan toe de praktijk in de 

uitvoering was en als zeer effectief werd gezien om met klanten in contact te komen, was volgens 

de juristen van zowel SZW en UWV wettelijk niet mogelijk. Het opleggen van een maatregel 

volgens het maatregelenbesluit en de materiewet is het enige juridische perspectief. Een deel van 

de medewerkers vond dit een ongewenst effect en doordat een deel van de populatie te maken had 

met beslaglegging was het effect nihil. 

Geadviseerd wordt om bij de totstandkoming van het beleid veel nadrukkelijker de uitvoering te 

betrekken op haalbaarheid van doelen. 

In februari 2017 is het proces “tijdelijk stoppen met betalen”, hoewel juridisch niet houdbaar, 

geïmplementeerd en heeft aangetoond dat dit een zeer effectief middel is om in contact te komen 

met de klant. Daarnaast ondervindt de klant mits hij zich meldt geen financieel nadeel, want de 

uitkering wordt na het contact moment met terugwerkende kracht uitbetaald, terwijl een 

opgelegde maatregel in stand blijft. In onderhavig proces hebben ook de inspecteurs Handhaving 

een rol gespeeld als klanten, na twee maanden geen uitkering, nog geen contact hadden 

opgenomen. Bij de huisbezoeken door Handhaving zijn de meest schrijnende gevallen door SMZ 

opnieuw beoordeeld.  

Geadviseerd wordt om samen met het ministerie van SZW de mogelijkheid te verkennen een 

wettelijke basis te creëren voor het proces “tijdelijk stoppen met betalen” op andere onderdelen 

van de dienstverlening.  

3. Uitgangspunten vooraf toetsten op zorgvuldigheid 

Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de start van een project / programma een 

zorgvuldigheidoperatie uit te voeren op de te hanteren uitgangspunten in de uitvoeringstoets en 

deze continue te blijven monitoren. Deze investering betaald zich in de uitvoering van het project / 

programma ruimschoots terug. 

4. Succes behalen met community 

Het Wajong forum op perspectief.uwv.nl is in 2014 gestart als pilot vanuit het programma IaW. Het 

doel was en is nog steeds om een platform te faciliteren waar Wajongers ervaringen kunnen 

uitwisselen met betrekking tot de veranderingen die de Participatiewet met zich meebrengt. 

Daarbij ging het vooral over de IaW operatie (beoordeling arbeidsvermogen) en de daarop 

volgende korting op de Wajong-uitkering. 

Het forum is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwassen community waar Wajongers elkaar 

kunnen vinden voor het uitwisselen van ervaringen en tips en waar zij op een laagdrempelige 

manier bij UWV terecht kunnen voor vragen. Het forum is een succesvolle aanvulling op de 

dienstverlening en onmisbaar geworden als communicatiemiddel binnen de totale 

communicatiemiddelen-inzet. Zo komen er bijvoorbeeld minder vragen binnen via de UWV telefoon 

en verbeteren we de dienstverlening op basis van gedeelde ervaringen op het forum. 

Geadviseerd wordt het Wajong forum ook na IaW door te laten lopen en uit te breiden voor klanten 

in bijvoorbeeld de WIA en mensen die bijna 2 jaar ziek zijn. Randvoorwaardelijk hierbij is dat er 

sprake is van korte lijnen tussen hoofdkantoor en de moderator, er tijdig gereageerd wordt op 

vragen en de community ook buiten kantooruren gevolgd kan worden. 

5. Waarde van koploperkantoren 

In de Uitvoeringstoets wijziging van het Schattingsbesluit zijn een groot aantal aannames gedaan 

over de herindeling van de Wajongers. Gegeven deze aannames is, behoudens de 

uitkeringsverlaging per 1 januari 2018, in iedere fase van het proces gewerkt met een beproeving 

van de herindeling en activering door enkele koploperkantoren alvorens landelijk live te gaan. Bij 

de voorbereiding zijn de ondersteunende stafafdelingen nauwgezet betrokken. Doel van de 

beproeving is te bezien hoe door de Wajongers en omgeving wordt gereageerd, de toetsing van de 

aannames met het oog op de capaciteitsinzet voor de uitvoering en/of aanpassingen op de 



   
   

Eindrapport IaW 

      Januari 2018 
8 
 

 

informatievoorziening en het proces dienen plaats te vinden. De beproeving door de 

koploperkantoren heeft er mede toe bijdragen dat de implementatie en uitvoering van iedere fase 

geruisloos is verlopen. 

Geadviseerd wordt het gebruik van koploperkantoren bij ieder aanpassing / implementatie toe te 

passen.  

6. Resultaten verbeteren met integrale data-analyse 

Eén van de ontwerpcriteria van het programma IaW is het meervoudig integraal gebruik van 

gegevens. Maandelijks worden binnen het programma IaW diverse controles (relatie, validatie, 

volledigheid) uitgevoerd om mogelijk onjuiste registraties zo veel als mogelijk te detecteren.  

Medewerkers worden bij de registratie van activiteiten niet gefaciliteerd met relatie en 

validatiecontroles. Procesmatig is beschreven dat de ene divisie de andere moet informeren als zich 

een wijziging voordoet (beëindigen uitkering als gevolg van overlijden, herstel, vertrek, wijzigingen 

in wel of geen arbeidsvermogen, etc. ). Tijdens de IaW operatie hebben we gezien dat in de 

praktijk met zeer grote regelmaat fouten zijn gemaakt in de registratie, de beslissing niet conform 

registratie is en/of andere divisies niet zijn geïnformeerd. Zo zijn door de adviseurs 

uitvoeringsondersteuning IaW meer dan 30.000 BSN’s gecheckt en zijn enorme hoeveelheden 

correctieverzoeken (meer dan 5.000) uitgezet naar de uitvoering om tot aanpassing over te gaan. 

De door het programma IaW uitgevoerde activiteiten hebben er toe bijgedragen dat BC&K SMZ 

met haar onderzoek heeft geconcludeerd dat het ingedeelde bestand Wajongers > 99,5% 

betrouwbaar is. Om het bestand actueel te houden, zullen na het IaW tijdperk lijsten beschikbaar 

worden gesteld aan de BC&K eenheden om mismatches ter hand te nemen. 

Geadviseerd wordt dat vanuit het kwaliteitsdomein, in afstemming met de BC&K eenheden, 

aandacht besteed gaat worden aan de analyse van data waarbij gegevens uit meerdere applicaties 

met elkaar worden afgestemd.  

7. BCM-dagen vergroten het draagvlak met de uitvoering 

Uitgangspunt voor de implementatie is dat het lijnmanagement eigenaar is van de implementatie 

en hiervoor verantwoordelijk is. De portefeuillehouder (districtsmanager) is op landelijk niveau de 

regievoerder van de implementatie: de Business Change Responsible (BCR) van de divisies SMZ, 

WERKbedrijf en B&B. Om de verbinding van de lijn en het programma IaW vorm en inhoud te 

geven is een veranderorganisatie ingericht, waarin regievoering en monitoring plaatsvindt op de 

implementatie van het programma IaW. Deze veranderorganisatie kent een veranderoverleg (BCM-

overleg) waarvan één van de BCR’s voorzitter is; deelnemers aan dit overleg zijn de BCM’s van de 

districten van de divisies SMZ, WERKbedrijf en B&B, de communicatieadviseurs van de divisies, 

vertegenwoordiging vanuit Uitkeren en ondersteuning vanuit het programma IaW. Vanaf 2015 

heeft dit veranderoverleg tweemaandelijks plaatsgevonden. Tijdens de BCM-dagen zijn de 

medewerkers continue meegenomen in de voortgang en ontwikkelingen in het proces en 

uitvoering, delen we informatie en leert men van elkaar, is men geënthousiasmeerd om doelen te 

halen maar zijn ook zorgen en bezwaren gedeeld. 

Wij adviseren deze implementatiestrategie bij veranderingen op het primair proces integraal toe te 

passen. 

8. Ondersteunings- en implementatiestrategie op orde brengen bij het WERKbedrijf 

In de praktijk hebben we gezien dat een vorm van ‘staf en ondersteuning’ bij de locaties bij het 

WERKbedrijf niet aanwezig is, waardoor medewerkers naar eer en geweten hun werkzaamheden 

doen terwijl de facilitering, focus, implementatie, kwaliteitsborging etc. niet of zeer beperkt is 

ingeregeld. Voorts is BC&K bij de locaties van het WERKbedrijf nauwelijks ingericht. Om in control 

te komen is het advies om bijvoorbeeld de structuur welke binnen SMZ en Uitkeren gebruik wordt, 

met stafmedewerkers (staf procesbegeleider, stafmedewerker uitkeren, medewerkers BC&K), ook 

binnen WERKbedrijf te implementeren. 
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3. Participatiewet 
 

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet zijn er verschillende zaken veranderd, waaronder 

de Wajong. Vanaf september 2014 kunnen jongeren niet langer de Wajong 2010 (Werkregeling) 

instromen (Uitkeringsregeling tot 1 januari 2015). Jongeren kunnen alleen nog de Wajong 2015 

instromen wanneer ze duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. 

 

 
 

Bron: toelichting op 4e nota van wijziging Participatiewet d.d. 2 december 2013 

Aan UWV is de opdracht verstrekt om tussen 2015 en 2018 de gegevens van iedereen met een 

Wajong-uitkering opnieuw te bekijken. Dit wordt gedaan om vast te stellen of een Wajonger wel of 

geen arbeidsvermogen heeft. Wanneer uit de herindeling blijkt dat de Wajonger arbeidsvermogen 

heeft, dan gaat UWV met de Wajonger aan de slag om werk te vinden. Voor de Wajong 2010 was 

dit al het geval. Personen met arbeidsvermogen krijgen met ingang van 1 januari 2018 een lagere 

Wajong-uitkering (70% van het wettelijk minimumloon). Personen die geen arbeidsvermogen 

hebben, behouden hun Wajong-uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon. 

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft UWV, in overleg met het ministerie van SZW, een proces 

ingericht dat de Wajongers niet meer mag belasten dan strikt noodzakelijk. Deze werkwijze is  

vastgelegd in artikel 2a van het schattingsbesluit. Hierbij is het uitgangspunt dat de beoordeling zo 

efficiënt en zorgvuldig mogelijk plaatsvindt. Voor de betrokkenen is het immers van belang dat zij 

met zo min mogelijk lasten en op een zo duidelijk mogelijke manier te horen krijgen waar zij aan 

toe zijn en welke stappen zij kunnen ondernemen wanneer zij het oneens zijn met de 

vooraankondiging of het besluit van UWV. 

De Wajong 2010 kent reeds een onderscheid in personen met arbeidsvermogen (Wajong 

werkregeling) en personen zonder arbeidsvermogen (Wajong uitkeringsregeling). De 

herindelingsoperatie richt zich daarom in eerste aanleg hoofdzakelijk op de oWajong.  

Naast de beoordeling op arbeidsvermogen van het zittend bestand Wajong heeft een intensivering 

van de activiteiten gericht op re-integratie van de groep oWajong plaatsgevonden. Hiervoor is een 

separaat Plan van aanpak opgesteld inhoudende dat voor het moment tot het einde van de 

beoordeling eind 2017 met eenieder waarvan is vastgesteld dat er sprake is van arbeidsvermogen 

een gesprek heeft plaatsgevonden met het WERKbedrijf om de mogelijkheden omtrent re-

integratie te bespreken. De samenloop van- en interactie tussen beide activiteiten maakt dat zowel 

integratie van informatie aan de klant van UWV als informatie over de klant binnen UWV van groot 

belang zijn. 
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4. Het programma Integrale activering Wajong 
 

Algemeen 

De herindeling en activering kent een lange doorlooptijd. Ten behoeve van de uitvoering van de 
herindeling en activering is een projectmatige aanpak gehanteerd, het programma Integrale 
activering Wajong. Gedurende de hele looptijd heeft een strakke logistieke en operationele sturing 

plaatsgevonden ten behoeve van het optimaal benutten van de schaarse capaciteit met daarnaast 
speciale aandacht voor de samenhang. Ook de communicatie met de klant vergde veel aandacht, 
evenals goede stuur- en verantwoordingsinformatie. Verder was van belang dat de klant in het 
gehele proces continue kon worden gevolgd.  

Doelstelling 

Doelstelling van het proces Integrale activering Wajong is: 

 Sluitend inzicht in het zittend bestand Wajong met betrekking tot arbeidsvermogen, zowel 

theoretisch (SMBA) als praktisch qua mogelijkheden voor toeleiding naar werk, uitmondend 

in een uitkeringsverlaging voor Wajongers met (theoretisch) arbeidsvermogen. 

 De totstandkoming van dit sluitend inzicht verloopt richting de Wajonger zorgvuldig, 

waarbij de communicatie de Wajonger uitdrukkelijk uitnodigt eigen inzicht in zijn situatie in 

te brengen. De normale rechten en plichten rondom de uitkeringsverstrekking blijven 

hierbij van kracht. 

De doelstelling stelt eisen aan de uitvoering en de inrichting ervan die niet eenvoudig zijn te 

realiseren door de uitvoering te beleggen bij één van de divisies van UWV. Vanuit de 

verantwoordelijkheid voor de invoering van de Participatiewet, is de uitvoering van IaW in eerste 

aanleg belegd bij SMZ. In de doelstelling zijn aspecten terug te vinden van de dienstverlening van 

zowel SMZ, WERKbedrijf, Uitkeren, Bezwaar & Beroep als K&S. 

UWV kiest ervoor om de uitvoering van het gehele IaW-proces in één hand te beleggen. Hierbij 

voeren de divisies wel autonoom hun eigen werk uit en zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van de uitvoering, maar is de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het proces, de kwaliteit 

van de integrale dienstverlening en doorloop van het proces centraal belegd bij de procesmanager 

IaW.  

Op 1 juli 2014 is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de operatie. Als voorbereiding 

van de operatie per 1 juli 2015 is vanaf 16 maart 2015 bij vier kantoren ervaring opgedaan met 

zowel het beoordelings- en activeringsproces als met de interactie met de betrokken Wajongers. 

IaW Radar 

Ter ondersteuning van de Integrale activering Wajong heeft  

UWV een informatiesysteem gecreëerd, ‘IaW Radar’.  

Dit kent de volgende functionaliteit: 

1. Systeemselectie uitvoeren:  

IaW Radar heeft begin 2015 gegevens van de Wajongers 

geladen vanuit diverse bronbestanden en heeft op basis van 

een beslisboom de Wajongers voorlopig ingedeeld in ‘DGA’, 

‘nDGA’, ‘niet indelen’ en ‘onbepaald’. 

 
 

2. Proces van de integrale activering Wajong ondersteunen: 

a) Procesgang registreren en aansturen:  

IaW Radar ontvangt informatie over de voortgang en resultaten van de herindelings-, 

heroverwegings- en intensiveringsactiviteiten en levert aan deze activiteiten informatie 

voor de uit te voeren werkzaamheden. IaW Radar verzorgt de inhoudelijke koppeling 
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5. IaW en omgeving 

Algemeen 

In 2014 heeft UWV een massamediale campagne gevoerd over de veranderingen in verband met 

de Participatiewet en een aantal informatieve brieven aan Wajongers verzonden. Hiermee zijn de 

Wajongers op de hoogte gebracht van de Participatiewet en wat dat voor hen betekent. Ook zijn in 

de districten informatiebijeenkomsten voor Wajongers georganiseerd. In 2015 heeft de omslag 

plaatsgevonden naar persoonlijke communicatie. 

De Raad van Bestuur heeft in oktober 2014 besloten dat er een vast aanspreekpunt voor alle 

Wajongers komt. De naam van het vaste aanspreekpunt voor de Wajongers met arbeidsvermogen 

(de arbeidsdeskundige van het WERKbedrijf) wordt vermeld op de vooraankondigingsbrief. De 

arbeidsdeskundige van SMZ is het vaste aanspreekpunt voor de Wajongers zonder 

arbeidsvermogen. Het KCC beantwoordt de telefoon en zet de vraag van de Wajonger zo nodig 

door naar het vaste aanspreekpunt. 

Vooraankondigingsbrief 

Vanaf 2015 hebben alle ca. 250.000 Wajongers van UWV een vooraankondiging of informatieve 

brief gekregen over hun indeling met betrekking tot arbeidsvermogen. 

De Wajongbrieven zijn getest door het onderzoeksbureau Media Test en afgestemd met de 

cliëntenraden. Gedurende het proces zijn op basis van signalen vanuit de uitvoering en meest 

gestelde vragen bij het KCC de vooraankondigingsbrieven en reactieformulieren werden verfijnd. 

De stakeholders en het ministerie van SZW zijn continue meegenomen over de 

vooraankondigingsbrieven. 

Filmpjes over beoordeling en startgesprek 

Om klanten meer duidelijkheid te geven over het proces van beoordelen en de 

vervolgdienstverlening bij de herindeling Wajong, zijn er filmpjes gemaakt. In alle filmpjes speelt 

een klant de hoofdrol. Hun vragen over het hoe, wat en waarom worden beantwoord door 

medewerkers van UWV.  

Stakeholders 

De stakeholders zijn gedurende de herindeling op regelmatige wijze bijgepraat over de voortgang 

en ontwikkeling van de herindeling en activering. 

Aantal calls 

Bij de totstandkoming van de uitvoeringstoets is de aanname gedaan dat gedurende de herindeling 

sprake zal zijn van ca. 150.000 calls. Het aantal calls is momenteel beperkt gebleven tot ca. 

50.000. De belangrijkste reden(en) hiervoor zijn: de massamediale campagne voorafgaand aan de 

invoering, het feit dat meer Wajongers zijn beoordeeld en geen arbeidsvermogen hebben en 

uiteraard de online community welke in 2014 in het leven is geroepen. 

De vragen die worden gesteld zijn meestal algemene vragen die door het KCC afgehandeld kunnen 

worden en hebben grotendeels betrekking op de thema’s: 

Voorlopige beoordeling 

 Waarom krijg ik eerst een voorlopige beoordeling? 

 Wat moet ik doen als ik het niets eens ben met de voorlopige beoordeling? 

 Wat moet ik doen als ik mijn voorlopige beoordeling niet begrijp? 

Begeleiding naar werk 

 Afzeggen / verzetten van de afspraak voor het startgesprek? 

Definitieve beoordeling 

 Wanneer krijg ik de definitieve beoordeling? 

 Kan ik bezwaar maken tegen de definitieve beoordeling? 
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 Beoordeling arbeidsvermogen? 

 Hoe bepaalt UWV of ik arbeidsvermogen heb? 

Effectueringsbrief 

 Waarom heb ik de effectueringsbrief ontvangen? 

Wajong forum 

De online community is in september 2014 in het leven geroepen vanwege de Participatiewet. Het 

forum is vooral een plek om vragen te stellen en ervaringen en meningen uit te wisselen. Samen 

met de Webcare-collega’s wordt het forum dagelijks in de gaten gehouden. Daarbij worden vooral 

de discussies begeleid en geeft Webcare antwoord op vragen.  

Dankzij deze online community van UWV krijgt KCC veel minder telefoontjes en Wajongers vinden 

er steun bij elkaar. 

Indirect zorgt het forum ook voor een verbeterslag in de informatievoorziening van UWV. ‘Door de 

vragen op het forum merkten we dat sommige zaken niet goed worden uitgelegd op UWV.nl. We 

zoeken het uit en zorgen ervoor dat het op de website wordt verhelderd.’  

Klanten vinden het prettig dat ze anoniem vragen kunnen stellen en snel antwoord krijgen. En 

klanten helpen elkaar ook. Dat moet de moderator wel scherp in de gaten houden, omdat er soms 

dingen worden beweerd die niet kloppen, maar vaak geven ze nuttige antwoorden.Het forum is 

sinds december 2015 versterkt met een deskundigenpanel. Webcare raadpleegt dit panel met 

inhoudsdeskundigen als er geen antwoord op een vraag kan worden gegeven. Van belang hierbij is 

dat vragen snel worden beantwoord. 

Rekenhulp 

Op 31 juli 2017 zijn de rekenhulpen oWajong en Wajong 2010 met het onderscheid tussen 

arbeidsvermogen en geen arbeidsvermogen aangepast op uwv.nl/vragenwajong. Hiermee kunnen 

klanten in de Wajong mét arbeidsvermogen een inschatting maken van hun totale inkomsten vanaf 

1 januari 2018.  

In december 2017 is de 3e rekenhulp aangevuld voor Wajongers die over willen stappen van de 

oWajong naar de Wajong 2010 (voortgezette werkregeling). 

Klachten 

Gedurende de periode 2015 – 2017 is een klein aantal klachten ontvangen (<100). De klachten 

hebben betrekking op de uitvoering door de locaties en gaan over de tijdige afhandeling, 

rapportages en bejegening c.q. niet serieus genomen voelen. 
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Dossierscreeningsfase 

In de periode januari tot en met juni 2015 zijn op kantoor Leiden door een gecombineerd team van 

screeners, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen 40.700 oWajong dossiers gescreend op 

arbeidsvermogen. De uitkomsten van de screening zijn vastgelegd in het primaire systeem van 

SMF. 

Het bestand voor de dossierscreening bestond enerzijds uit 39.200 oWajongers met een 

aantekening AWBZ en anderzijds 1.500 oWajongers welke vanuit de systeemselectie 

arbeidsvermogen hadden maar na de beëindiging van de werkzaamheden nog een beoordeling 

door SMZ hebben gehad (zie bijlage 2).  

De aangenomen percentages outcome DGA/n-DGA (85/15) zijn bij benadering (88/12) 

gerealiseerd. Het aangenomen aantal indeling ‘onbepaald’ (6.144) is significant lager uitgevallen 

met een aantal van 1.577 oWajongers. 

Dossierscreening

40.700 Wajongers

34.400 duurzaam
geen arbeidsvermogen

4.700 met 
arbeidsvermogen

1.600 onbepaald, 
naar beoordelen

 

Uit de door BC&K SMZ en de Accountantsdienst ingestelde onderzoeken op het gebied van proces, 

inhoud en waarborgen, is komen vast te staan dat ‘de code-indeling’ in de dossierscreening correct, 

betrouwbaar en reproduceerbaar is uitgevoerd en dat de procesmatige kwaliteitsborging toereikend 

is gebleken en in het proces van de dossierscreening voldoende waarborgen zijn getroffen om tot 

een volledige, juiste en tijdige indeling van Wajongers te komen. 

Beproeving van het proces 

Na een uitgebreide test op vijf UWV-kantoren zijn we in juli 2015 gestart met de landelijke 

verzending van vooraankondigingen aan Wajongers van wie we inschatten dat ze arbeidsvermogen 

hebben. Hierin vragen we hen uitdrukkelijk om via een reactieformulier aan te geven of ze akkoord 

zijn met de indeling.
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Verzending vooraankondigingen 

Op volgorde van leeftijd hebben de Wajongers in de periode 1 juli 2015 tot 15 mei 2017 gefaseerd 

een vooraankondiging over hun voorgenomen indeling ontvangen. De Wajonger kon online inzien 

wanneer hij iets van UWV kon verwachten.  

In de vooraankondiging hebben we zoals eerder beschreven de Wajongers met arbeidsvermogen 

uitdrukkelijk gevraagd om via een reactieformulier aan te geven of ze akkoord zijn met de indeling. 

81% heeft gereageerd op de vooraankondiging. Als mensen na een herinnering niet reageren, 

gaan wij ervan uit dat ze arbeidsvermogen hebben. In totaal hebben ruim 23.000 niet gereageerd 

en hebben een beslissing ontvangen dat hun uitkering per 1 januari 2018 wordt verlaagd. Van de 

Wajongers die niet reageren is bijna 60% werkzaam zo blijkt uit de Polisadministratie; de 

resterende groep is voor een deel actief in beeld bij het WERKbedrijf.  

Wajongers met arbeidsvermogen die akkoord zijn gegaan met de vooraankondiging hebben 

centraal vanuit het programma IaW een beslissing ontvangen dat zij arbeidsvermogen hebben en 

dientengevolge hun uitkering per 1 januari 2018 wordt verlaagd. 

Wajongers die niet akkoord gaan met de voorgenomen indeling benaderen we om de situatie te 

bespreken. Als ook tijdens dit gesprek bleek dat de Wajonger niet akkoord was, nodigden we hem 

uit voor een sociaal-medische beoordeling. 

Degene die we niet hebben kunnen indelen (onbepaald) hebben eerst een vragenlijst ontvangen op 

grond waarvan hun dossier is geactualiseerd waarna aansluitend een sociaal-medische beoordeling 

heeft plaatsgevonden. 

Systeemselectie 2017 

Met het oplopen van de leeftijd van de oWajongers blijken de indicatoren waarop wij de voorlopige 

indeling baseren steeds minder goed te voorspellen of er sprake is van arbeidsvermogen. We 

moeten daarom steeds meer Wajongers op basis van een beoordeling indelen. Het aantal 

Wajongers met arbeidsvermogen dat het niet eens is met de voorlopige indeling en na een 

beoordeling wordt ingedeeld als iemand zonder arbeidsvermogen, neemt daarbij toe (zie bijlage 1).  

We hebben daarom in december 2016 in overleg met het ministerie van SZW besloten de 

voorlopige indeling voor het laatste leeftijdscohort (van 50 jaar en ouder op 31 december 2017) op 

basis van alleen zeer relevante informatie uit te voeren (werkzaam in loondienst/zelfstandige of 

actief re-integratietraject op de peildatum). Deze aanpassing heeft tot gevolg dat meer Wajongers 

voorlopig worden ingedeeld als iemand met duurzaam geen arbeidsvermogen. Daardoor zijn 

minder Wajongers het oneens met de voorlopige indeling en behoeven minder Wajongers voor een 

beoordeling te worden opgeroepen. Dit doet recht aan het streven Wajongers niet meer te belasten 

dan strikt noodzakelijk. We hebben de betrokken oWajongers in januari 2017 geïnformeerd over 

deze wijziging in de uitvoering van de voorlopige indeling.  
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Uitgevoerde sociaal-medische beoordelingen 

We hebben in de periode juli 2015 tot en met december 2017 ruim 85.000 beoordelingen voor een 

herindeling verricht (excl. de beoordelingen na de effectueringsbrief). Dit is bijna 20% boven de 

aanname in de uitvoeringstoets wijziging van het schattingsbesluit. Het ging om: 

 59.000 Wajongers die hebben aangegeven niet akkoord te zijn met de voorgenomen 

indeling,  

 21.000 Wajongers die we niet hebben kunnen indelen (onbepaald vanuit systeemselectie) 

of die kort hebben gewerkt in de periode 2008 tot 2015 en  

 5.000 Wajongers die na de herindeling om een nieuwe herindeling hebben gevraagd omdat 

hun situatie is gewijzigd.  

Van de beoordeelde Wajongers is vastgesteld dat 52% duurzaam geen arbeidsvermogen heeft.  

Bij de Wajong 2010 is rekening gehouden dat 10% van de Wajongers in de Werk/studieregeling 

(ca. 6.000) vóór de start van de herindeling om een herbeoordeling zou vragen. Dit zouden met 

name Wajongers zijn die bij de einde wachttijd beoordeling als tijdelijk geen benutbare 

mogelijkheden zijn aangemerkt. De verwachting is dat de helft na beoordeling zou worden 

ingedeeld als geen arbeidsvermogen. Deze beoordelingen zijn in de 1ste helft van 2015 niet 

gekomen maar zijn ingehaald tijdens de herindeling waardoor per saldo de verhoudingen 

arbeidsvermogen / geen arbeidsvermogen nagenoeg in overeenstemming is met de aanname in de 

Uitvoeringstoets wijziging van het schattingsbesluit (aanname 25% geen arbeidsvermogen, 75% 

wel arbeidsvermogen; realisatie 26% geen arbeidsvermogen en 74% wel arbeidsvermogen). 

Instroom en uitstroom 

Jaarlijks is sprake van een instroom van ca. 2.000 Wajongers (oWajong en Wajong 2010). Dat 

komt door instroom van mensen van wie het Wajong-recht na een eerdere beëindiging wordt 

heropend. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die eerder zijn uitgestroomd wegens herstel, 

maar te maken hebben gekregen met een terugval of om mensen van wie de uitkering eerder is 

beëindigd vanwege een sanctie. Als de sanctie stopt of wordt teruggedraaid, herleeft de uitkering. 

Een andere belangrijke groep bij wie de uitkering wordt heropend, zijn mensen die terugkeren uit 

detentie.  

De oWajongers die niet in het startbestand per 1 januari 2015 zijn opgenomen en waarvan de 

uitkering gedurende de herindelingsoperatie (dus vóór 1 januari 2018) is herleefd zijn automatisch 

ingedeeld in de categorie onbepaald. De groep onbepaald krijgt eerst een vragenlijst om het 

dossier te actualiseren en aansluitend wordt door de divisie SMZ bepaald of sprake is van wel of 

geen arbeidsvermogen. 
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Gedurende de herindelingsoperatie zijn een kleine 10.000 Wajongers uitgestroomd. De meest 

voorkomende redenen voor uitstroom zijn overlijden, detentie, pensionering, vertrek naar 

buitenland en herstel. 

Kwaliteit van het ingedeelde bestand 

Voor de herindeling geldt dat in de stuurgroep uitvoering IaW een betrouwbaarheidsindicator van  

> 99,5% is afgesproken. Dit houdt in dat bij 0,5% van de Wajongers per 1 januari 2018 de 

uitkering onterecht wel of niet verlaagd wordt.  

Eén van de ontwerpcriteria van het IaW programma is het meervoudig integraal gebruik van 

gegevens. Maandelijks worden binnen het IaW programma diverse controles (relatie, validatie, 

volledigheid) uitgevoerd om mogelijk onjuiste registraties zo veel als mogelijk te detecteren.  

Bij het onderzoek naar de kwaliteit van de indeling concludeert BC&K SMZ dat de betrouwbaarheid 

van het ingedeelde bestand in IaW Radar per 3 oktober 2017 > 99,5% bedraagt. De uitgebreide 

controles door het IaW team hebben hier in grote mate aan bijgedragen. De controle activiteiten 

blijven doorlopen tot einde programma om risico’s zoveel als mogelijk te voorkomen.  

Studieregeling 

In de studieregeling bevinden zich eind 2017 nog 5.000 Wajongers waarbij de ervaring leert dat 

het merendeel beschikt over arbeidsvermogen. Na beeindiging van de studie zullen de betrokken 

Wajongers worden ingedeeld.

Na afronding herindeling

240.000 Wajongers

119.000 duurzaam
geen arbeidsvermogen

116.000 met 
arbeidsvermogen

5.000 
studieregeling, 
indeling volgt 

later

103.000
oWajong

16.000
Wajong 2010

72.000
oWajong

44.000
Wajong 2010
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8. Uitvoering van de activering 
 

Algemeen 

Met de herindeling van de oWajong heeft UWV van het ministerie van SZW ook de opdracht 

gekregen om de oWajongers met arbeidsvermogen te activeren. Van 2015 tot en met 2019 is 

hiervoor door het ministerie van SZW € 95 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast is over 

2016 en 2017 € 20 miljoen gereserveerd voor inkoop van re-integratie, €10 mln van dit IAW 

budget is in 2016 aangewend ter reparatie van een tekort in budget ten behoeve van de 

dienstverlening aan de groep Wajong 2010. 

UWV heeft in eerste instantie een notitie aan het ministerie van SZW voorgelegd waar de 

mogelijkheden voor de activering oWajong zijn geschetst. Dit was een maximum variant waarbij de 

vraag aan ministerie van SZW gesteld is beleidsmatige keuzes te maken. De door het ministerie 

van SZW geformuleerde doelstelling van de activering oWajong is: “het voor de buitenwereld 

transparant maken wat de samenstelling is van het oWajong bestand. Daarnaast kunnen alle 

oWajongers die ondersteuning willen, rekenen op ondersteuning van UWV, mits het budget 

toereikend is.”  

Het budget van € 105 miljoen euro dat beschikbaar is gesteld voor de oWajong is nadrukkelijk 

beschikbaar gesteld voor de activering en in beeld brengen en houden van niet werkende 

oWajongers met arbeidsvermogen en die nog geen (intensieve) dienstverlening ontvangen.  

Aantal te activeren oWajongers 

Bij de totstandkoming van de uitgangspunten ‘Aanpak activering oWajong’ was geraamd dat 

46.000 oWajongers in aanmerking komen voor een startgesprek en eventuele verdere 

dienstverlening. De ontwikkelingen in de herindeling zijn vanzelfsprekend van invloed op de 

ontwikkeling in de aantallen en capaciteit van de activering. Het aantal te activeren oWajongers is 

gedurende de herindeling neerwaarts bijgesteld naar 24.000 en is met 23.918 nagenoeg ook 

gerealiseerd. 

Uitnodiging startgesprek en ‘no-show’ 

We roepen de Wajongers zo veel mogelijk in de volgorde van de herindeling op, dus van jong naar 

ouder. Doel van de uitnodiging is in de eerste plaats om meer rechtstreeks contact te hebben met 

de betrokkene en verder onder meer om een klantprofiel op te stellen en een inschatting te maken 

van de afstand tot de arbeidsmarkt. Iedere Wajonger die hiervoor wordt uitgenodigd, wordt ook 

geacht te verschijnen. 

Uitnodigingsproces 

Er is met het ministerie van SZW gesproken over handhaving als een Wajonger niet reageert op de 

uitnodiging voor een startgesprek. Deze ‘no-show’ kan verdeeld worden in annuleringen en 

onaangekondigde ‘no-show’. In de situatie van driemaal no show wordt een maatregel van 25% 

gedurende vier maanden opgelegd.  

In het najaar van 2016 is gebleken dat het huidige, zorgvuldige uitnodigingsproces in combinatie 

met het opleggen van een maatregel onvoldoende effectief lijkt en aanleiding geeft om de eerdere 

afspraken te heroverwegen. Slechts in een klein deel van de gevallen waarbij een maatregel werd 

opgelegd reageerde de Wajonger.  

In de helft van de gevallen blijkt dat er naast de opgelegde maatregel sprake is van beslaglegging, 

waarbij sprake is van de betaling van een uitkering ter hoogte van de beslagvrije voet. Bij 

beslaglegging blijkt de Wajonger slechts beperkt effect te merken van een opgelegde maatregel. 

Het beslag loopt uiteraard wel langer door waardoor zij nog langduriger op of rond het 

bestaansminimum moeten leven. Daarnaast blijkt  een deel van de Wajongers te maken te hebben 

met een bewindvoerder die niet of niet tijdig reageert op onze correspondentie. 
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Tot de scope van het programma IaW behoorde de oWajongers die niet werkzaam zijn of al actieve 

dienstverlening genieten. Omdat de totale populatie aan Wajongers (oWajong en Wajong 2010) 

met arbeidsvermogen per 1 januari 2018 te maken zou krijgen met een uitkeringsverlaging is in de 

stuurgroep uitvoering IaW in het voorjaar van 2017 de afspraak gemaakt dat het WERKbedrijf zorg 

draagt voor een actualisatie van haar totale bestand. Waar het WERKbedrijf voorzichtig is gestart 

met het actualiseren en spreken van klanten (in week 21 2017 moesten nog bijna 24.000 klanten 

worden gesproken) zien we dat in de tweede helft van 2017 enorme stappen zijn gezet om 

iedereen actueel in beeld te brengen en waar mogelijk dienstverlening te bieden.  
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9. Uitkeringsverlaging per 1 januari 2018  
 

Algemeen 

Om de uitkeringen van de Wajongers met arbeidsvermogen te verlagen per 1 januari 2018 zijn in 

ResaFasa aanpassingen doorgevoerd in de september (Q3) en de december (Q4) release. Hierbij 

zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

 Extra arbeidsongeschiktheidsklasse namelijk 80-100% oWajong geen arbeidsvermogen, 

met een uitkeringspercentage van 75% (AO klasse 8); 

 Aanpassing uitkeringspercentage voor overige groepen; 

 Ontwikkeling conversieprogrammatuur voor verwerken bestand vanuit IaW Radar. 

Conversie 

In december 2017 is vanuit IaW Radar een bestand aangeleverd met Wajongers zonder 

arbeidsvermogen. Deze zijn in ResaFasa met behulp van de conversieprogrammatuur ingelezen en 

in de nieuwe arbeidsongeschiktheidsklasse 8 ingedeeld (effectief per 1 januari 2018). 

Vervolgens zijn de gegevens in ResaFasa nogmaals vergeleken met de gegevens in IaW Radar. 

Hierbij werden ongeveer 100 verschillen gevonden. Deze verschillen konden allemaal verklaard 

worden en bleken op vier gevallen na allemaal juist te staan in ResaFasa. De betreffende vier 

gevallen bleken handmatig door de uitvoering in arbeidsongeschiktheidsklasse 8 geplaatst te zijn. 

Bij nader onderzoek bleek dat dit ten onrechte was gebeurd. Deze gevallen zijn gecorrigeerd. 

Handmatige aanpassingen  

In de laatste twee weken van december 2017 zijn voor 534 Wajongers (bij samenloop) handmatig 

berekeningen van de nieuwe uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 gedaan door de uitvoering 

Uitkeren. Deze operatie is op 29 december 2017 afgerond.  

Aanvragen Toeslagenwet 

Door de uitkeringsverlaging van 75% naar 70% kunnen Wajongers mogelijk aanspraak maken op 

een toeslag ingevolge de Toeslagenwet. De divisie Uitkeren verwacht in het 1ste kwartaal 2018 ca. 

30.000 aanvragen te ontvangen. In de rapportage welke in het 2de kwartaal 2018 zal worden 

uitgebracht zal eveneens worden ingegaan op het aantal aanvragen Toeslagenwet.  
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10. Financiën 

Algemeen 

UWV heeft voor de uitvoering van de herindeling van het zittend bestand Wajong in het kader van 

de Participatiewet een bedrag van € 110,5 miljoen geclaimd voor de jaren 2015 – 2018. SZW heeft 

aangegeven hiervoor € 85 miljoen beschikbaar te hebben. SZW heeft destijds voorgesteld het 

verschil te financieren uit de verwachte onderuitputting 2014. Tevens is met SZW afgesproken om 

gedurende de herindeling enkele kostenbepalende parameters te monitoren. De uitvoeringskosten 

hangen immers grotendeels af van de aannames die bij de berekening zijn gehanteerd.  

Voor de uitvoering van de activering oWajong is door SZW een bedrag toegezegd van  € 95 

miljoen. Daarnaast heeft SZW ingestemd met een kasschuif door UWV van € 20 miljoen naar de 

jaren 2016 en 2017 ten laste van het budget Voorzieningen 2015. Vervolgens is intern door UWV 

besloten € 10 miljoen over te hevelen naar de reguliere dienstverlening Wajong 2010 om het 

tekort op deze dienstverlening op te heffen.  

 

Realisatie 

Als gevolg van de efficiëntere uitvoering (minder beoordelingen op spreekuur en meer 

administratief) van de herindeling, minder bezwaarzaken, het hanteren van een ander 

indelingsmodel voor de cohorten 50+, alsmede een lager aantal beoordelingen na de 

effectueringsbrief zal de herindeling binnen het afgesproken financiele kader worden uitgevoerd.  

In de realisatiecijfers is rekening gehouden met 15.000 beoordelingen na de effectueringsbrief en 

1.500 bezwaarzaken.  

In het kader van het IAW proces zijn oWajong dossiers beperkt en doelgericht gedigitaliseerd. In 

de uitvoeringstoets Schattingsbesluit is een bedrag van € 4,0 miljoen opgenomen. Er is een bedrag 

van € 2,0 miljoen uitgegeven. De onderschrijding houdt verband met de aanpak dat beperkt en 

doelgericht wordt gedigitaliseerd, alleen nDGA die niet werken of al dienstverlening genieten. 

  

Kosten (€ mln) Kosten (€ mln)

Uitvoeringstoets schattingsbesluit Activering oWajong

Dossierscreening 1,3 Werkbedrijf

Herbeoordelingen 68,0 Startgesprek, re-integratie 59,8

Eén contactpersoon tijdens gehele 

looptijd
2,1

Overige divisies                                                

SMZ, Uitkeren, K&S en B&B
4,7

Bezwaarzaken 17,3

Proces                                              

Monitoring en beleidsinformatie 

IaW projectkosten           

Implementatie WERKbedrijf

2,5

Administratieve afhandeling / 

beschikking bij geen herbo
4,0

Inzet voor motiverende 

activerende dienstverlening
39

Uitkeringen verlagen 2,9

Calls 1,0

Digitalisering 4,0

Implementatie incl. dossierscreening 9,9

Totaal 110,5 Totaal 106,0

Uitvoering IaW 2015 - 2019
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* Als gevolg van minder herbeoordelingen / bezwaarzaken na aankondiging verlaging hebben we € 4,0 miljoen  

   minder uitgegeven 

Flexibel inzet budget activering 

Conform afspraak “uitgangspunten aanpak activering oWajong” wordt het uitvoeringsbudget (€ 95 

miljoen) flexibel ingezet verdeeld over de jaren 2015-2019, waarbij niet benut budget wordt 

doorgeschoven naar latere jaren. Jaarlijks worden daartoe op einde boekjaar niet benut deel 

budget toegevoegd aan de egalisatiereserve UWV en daaraan onttrokken in latere boekjaren. 

 

  

Kosten (€ mln) Kosten (€ mln)

Uitvoeringstoets schattingsbesluit Activering oWajong

Dossierscreening 1,1 Werkbedrijf

Herbeoordelingen voorafgaand of 

tijdens herindeling
54,0 Startgesprek, klantprofiel 15,2

Herbeoordeling na aankondiging 

verlaging
8,1 Klaar voor baanaanbod 4,0

Eén contactpersoon tijdens gehele 

looptijd
1,5 Regioplan 35,2

Bezwaarzaken tijdens indeling 5,0

Bezwaarzaken na aankondiging 

verlaging
2,1

Overige divisies                                                

SMZ, Uitkeren, K&S en B&B
1,8

Administratieve afhandeling / 

beschikking bij geen herbo
5,1

Monitoring en beleidsinformatie 

IaW projectkosten           

Implementatie WERKbedrijf

1,0

Uitkeringen verlagen 1,2 Overheveling naar Wajong 2016 10,0

Calls 0,5 Reservering Wajong 2018 - 2019 47,0

Digitalisering 2,0 Voorzieningen 0.8

Implementatie 9,0

Totaal 89,6* Totaal 115,0

Uitvoering IaW 2015 - 2019
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11. Bijlagen 
 

 

 

 
1. Aanpassingen op model van herindeling en activering 

 
2. Uitkomst beoordeling herindeling per categorie 

 
3. Cumulatief overzicht uitvoering van de activering 
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Bijlage 1 Aanpassingen op model van herindeling en activering 
 

Aanpassingen op model van herindeling 

Ten opzichte van het proces, zoals beschreven in de Uitvoeringstoets wijziging van het 

Schattingsbesluit (zie hoofdstuk 6), hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. De wijzigingen 

hebben geleid tot meer zorgvuldigheid en kwaliteit in het proces van herindeling van Wajongers. 

Dit betreft: 

oWajong 

 Wajongers die vanuit de systeemselectie arbeidsvermogen hebben en een herbeoordeling door 

SMZ hebben ontvangen nadat ze zijn gestopt met werken of hebben deelgenomen aan een re-

integratietraject, worden overgeheveld naar de dossierscreeningsfase waarbij beoordeeld wordt 

of er aanwijzingen zijn om het arbeidsvermogen te heroverwegen; 

 Wajongers die in de periode 2008 – 2014 korter dan twee maanden hebben gewerkt of een re-

integratietraject korter dan zes maanden hebben gevolgd krijgen in de systeemselectiefase een 

indeling onbepaald (vragenlijst en dan beoordeling door de divisie SMZ) in plaats van een 

vooraankondiging met arbeidsvermogen; 

 Voor wat betreft de groep Wet Werken naar Vermogen (WWnV) dossierscreening is gebleken 

dat de informatie in onze dossiers en systeem minder op orde was en dat activiteiten in het 

kader van AWBZ dagbesteding (=DGA) niet bekend waren. Deze Wajongers zijn na beoordeling 

alsnog DGA beschikt. Het voorgaande is aanleiding geweest om deze groep medio 1ste kwartaal 

2016 niet langer een “vooraankondiging arbeidsvermogen” te versturen maar een “indeling 

onbepaald” met een vragenlijst en te laten beoordelen door SMZ.  

 De groep oWajong met leeftijd van ten minste 50 jaar per 31 december 2017 is per 1 januari 

2017 opnieuw ingedeeld aan de hand van een met SZW overeengekomen indelingsmodel voor 

deze groep (werkzaam in loondienst/zelfstandige of actief re-integratietraject op de peildatum). 

De anderen zijn ingedeeld als geen arbeidsvermogen (DGA). 

 

Wajong 2010 

 Wajongers in de werkregeling krijgen ook een vooraankondiging met reactieformulier waarop 

aangegeven kan worden of men akkoord / niet akkoord is en eventueel een toelichting wenst 

op de voorlopige indeling. Hiermee verwacht UWV een piek in herbeoordelingen Wajong 2010 

eind 2017 te voorkomen. 

Aanpassingen op model van activering 

Het zorgvuldige uitnodigingsproces en/of het opleggen van een maatregel lijkt onvoldoende 

effectief en geeft aanleiding om de werkwijze te heroverwegen. Uitgangspunt is en blijft om in 

contact te komen met de Wajonger om deze te kunnen ondersteunen bij activering. In het 

beleidsagendaoverleg heeft UWV daarom aangegeven over te gaan op het tijdelijk stopzetten van 

de betaling van de uitkering als de klant niet reageert op alle stappen uit het uitnodigingsproces. 

UWV acht dit een effectief middel om in contact te komen met de klant. Deze werkwijze is per 7 

februari 2017 in gebruik genomen. 

De brief waarin het pauzeren van de uitkering wordt aangekondigd is een beschikking, waar de 

klant ook bezwaar tegen kan maken. De verwachting is dat de klant contact op zal nemen. De 

betaling wordt dan met terugwerkende werking hervat. Indien een reactie van de klant uitblijft, 

leidt het pauzeren van de uitkering na twee maanden tot een signaal naar Handhaving om te 

onderzoeken wat de oorzaak van het niet reageren van de klant is. Handhaving vervult deze rol 

door het afleggen van een huisbezoek. Indien na ongeveer 3 maanden pauzeren geen contact is 

geweest met de klant of Handhaving heeft de klant niet kunnen achterhalen, dan is ook bij het 

pauzeren van een uitkering de bedoeling om een uitkering te stoppen.  
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Bijlage 2 Uitkomst beoordeling herindeling per categorie   
 

In onderstaande overzichten wordt per categorie van de indeling per leeftijdscohort inzicht gegeven 

over het % niet akkoord op de voorgenomen indeling arbeidsvermogen en het % uitkomst DGA 

van de beoordeling herindeling.  

Nb Voor de cohorten vanaf 47 jaar verwijzen naar de paragraaf over 50+ 

Actueel arbeidsvermogen 

Tijdens de systeemselectie per 1 januari 2015 zijn 49.000 Wajongers ingedeeld in de groep actueel 

arbeidsvermogen, oa. werkzaam of dienstverlening WERKbedrijf op 1 januari 2015.   

% Niet akkoord met voorgenomen indeling 

 

 
 

% Uitkomst beoordeling herindeling DGA 

 

 

Historisch arbeidsvermogen 

Tijdens de systeemselectie per 1 januari 2015 zijn 24.000 Wajongers ingedeeld in de groep 

historische arbeidsvermogen, oa. werkzaam geweest (meer dan twee maanden) of dienstverlening 

WERKbedrijf (zes maanden of langer) in de periode 1 januari 2008 tot 1 januari 2015.   

 
% Niet akkoord met voorgenomen indeling  

 

 

% Uitkomst beoordeling herindeling DGA 
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WWnV dossierscreening 

Bij de systeemselectie per 1 januari 2015 is conform de Uitvoeringstoets wijziging van het 

Schattingsbesluit gebruik gemaakt van de resultaten uit de WWnV dossierscreening welke in 2012 

is uitgevoerd. Nadat 6.000 van de 24.000 van de Wajongers uit deze groep definitief waren 

ingedeeld is gezien de uitkomsten besloten deze groep niet langer een vooraankondiging 

arbeidsvermogen toe te sturen. Gebleken is dat de informatie in onze dossiers en systemen minder 

op orde was en dat werkzaamheden in het kader van AWBZ dagbesteding (=DGA) niet bekend 

waren. De nog resterende groep heeft vanaf medio 1ste kwartaal 2016 een vooraankondiging 

onbepaald met een vragenlijst ontvangen waarna aansluitend een sociaal-medische beoordeling 

heeft plaatsgevonden.   

% Niet akkoord met voorgenomen indeling 
 

 

% Uitkomst beoordeling herindeling DGA 
 

 

 

Onbepaald 

Tijdens de systeemselectie per 1 januari 2015 

en aansluitend de dossierscreening per 1 juli 

2017 zijn 11.300 Wajongers in deze categorie 

ingedeeld.  

De indeling onbepaald houdt in dat de 

Wajonger eerst een vragenlijst ontvangt  

waarna aansluitend een sociaal-medische 

beoordeling heeft plaatsgevonden. 

In het 1ste kwartaal 2016 zijn nog ca. 18.000 

Wajongers vanuit de categorie WWnV 

dossierscreening aan deze categorie 

toegevoegd. 

 

% Uitkomst beoordeling herindeling DGA 
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Groep 50 jaar en ouder per 31 december 2017 

De groep oWajongers in de leeftijd van 50 jaar en ouder (gemeten per 31 december 2017) is in 

afstemming met SZW per 1 januari 2017 op een afwijkende wijze ingedeeld. Bij de indeling maken 

we gebruik van de volgende items: 

 Wajonger ontvangt inkomsten uit arbeid in dienstbetrekking; bron is de stand van de 

Polisadministratie op 1 oktober 2016 (reden rekening houden met vertraging verwerking 

gegevens Polisadministratie) 

 Wajonger ontvangt inkomen als zelfstandige op peildatum 1 januari 2017 

 Wajonger ontvangt actuele dienstverlening gericht op re=integratie op peildatum 1 januari 

2017   

De groep oWajongers 50+ bestaat uit 44.000 personen. Op basis van het huidige als het nieuwe 

indelingsmodel worden 26.000 Wajongers ingedeeld in de groep geen arbeidsvermogen. De 

overige 18.000 bestaat uit de volgende twee subgroepen: 

 8.400 werkende oWajongers in loondienst of als zelfstandig en oWajongers die actieve 

dienstverlening gericht op re-integratie ontvangen; deze worden ingedeeld ‘met 

arbeidsvermogen’ (op basis van zowel het huidige als nieuwe model) 

 De overige 9.600 oWajongers werken niet. Deze worden in het oude indelingsmodel 

ingedeeld als ‘met arbeidsvermogen’ of ‘onbepaald’. In het nieuwe indelingsmodel worden 

deze oWajongers ingedeeld als ‘duurzaam geen arbeidsvermogen’. 

   

% Niet akkoord met voorgenomen indeling 

 

 

 

% Uitkomst beoordeling herindeling DGA 

 

 

Nb “50+” geldt op meetmoment 1-1-2018 en de cohort-indeling is gebaseerd op de leeftijd per 1-

1-2015. 

  








