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Leeswijzer 

In deze eindrapportage wordt verantwoording afgelegd over de laatste fase van het IaW 

programma, te weten de beoordelingen na de effectueringsbrief evenals de ontmanteling van het 

programma.   

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

Bestuur van 18 augustus 2015. De rapportage over de uitvoering van de herindeling en activering 

is vastgesteld in de stuurgroep uitvoering IaW van 30 januari 2018 en Raad van Bestuur van  

10 april 2018 

 

, Procesmanager IaW (Integrale activering Wajong) 

13 april 2018 

 
  

Art. 10.2.e
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1. Samenvatting 
 

IaW en omgeving  

De uitkeringsverlaging per 1 januari 2018 heeft niet geleid tot veel commotie. De zorgvuldigheid 

van de uitgevoerde herindelingsoperatie en het continue benadrukken van de verantwoordelijkheid 

van de politiek (wetgeving/beleid) en de uitvoering door UWV heeft hier in belangrijk mate aan 

bijgedragen. De maatschappelijke discussie over de rechtvaardigheid van de uitkeringsverlaging zal 

nog wel even blijven hangen.  

Beoordelingen heroverweging 

Het aantal aanvragen voor een nieuwe beoordeling arbeidsvermogen is met 1.750 laag te noemen 

(1,5% van de Wajongers met arbeidsvermogen ten opzichte van de voorziene 25% -30.000- in de 

uitvoeringstoets wijziging van het schattingsbesluit). De zorgvuldigheid van de uitgevoerde 

herindelingsoperatie en het feit dat alle Wajongers met arbeidsvermogen welke niet werkzaam zijn 

een gesprek met het WERKbedrijf hebben gehad over de uit te voeren dienstverlening hebben 

hieraan in belangrijke mate bijgedragen. 

Financieel kader 

Door een lager aantal beoordelingen en bezwaren bedraagt de realisatie € 80,5 miljoen 

(uitvoeringstoets ‘Wijziging van het schattingsbesluit’ € 110,5 miljoen). 

Ontmanteling programma  

De ontmanteling en uitzetting van het programma verloopt conform planning. Een aantal 

producten wordt door de divisies in het 3e kwartaal uitgevoerd in verband met nog lopende 

beoordelingen. De leveringen van en naar IaW Radar zijn eind maart gestopt. In het 2de kwartaal 

is het klantbeeld voor de uitvoering nog raadpleegbaar met de status per eind maart. Per 1 juli 

2018 zal IaW Radar in archief worden geplaatst bij DIV.   

Per 1 april 2018 is het programma beëindigd en heeft de overdracht naar de lijn plaatsgevonden. 
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2. IaW en omgeving 

Effectueringsbrief 

In de uitvoeringstoets wijziging van het schattingsbesluit hebben we opgenomen dat alle 

Wajongers met arbeidsvermogen in het 4e kwartaal 2017 een brief ontvangen waarin de 

effectuering van de uitkeringsverlaging per 1 januari 2018 wordt aangekondigd. Voor een (groot) 

deel van de populatie aan Wajongers is er sprake van een relatief lange periode tussen de eerste 

beoordeling herindeling en de feitelijke uitkeringsverlaging.  

De effectueringsbrief is in de conceptfase afgestemd met de cliëntenraad en het ministerie van 

SZW. De verlaging van de uitkering kan gevolgen hebben voor toeslagen en regelingen die voor de 

Wajonger gelden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat door de verlaging van de uitkering iemand juist 

recht heeft op een toeslag. 

In de effectueringsbrief kon nog niet worden aangeven hoe hoog de uitkering op 1 januari 2018 

precies zou worden, omdat dit afhangt van de persoonlijke situatie op die datum. Met behulp van 

de rekenhulpen op uwv.nl kon al wel een inschatting gemaakt worden van de hoogte van het totale 

inkomen per 1 januari 2018. 

Om het effect van de klantreacties te volgen hebben op 7 september 2017 ruim 25.000 Wajongers 

uit de koploperdistricten OGN, Rijnmond en Noord en Midden Limburg de effectueringsbrief 

ontvangen. De ontvangst van de effectueringsbrief op deze koploperdistricten heeft niet geleid tot 

verontruste signalen. 

In de periode 16 november 2017 tot en met 14 december 2017 zijn voor de niet koploperdistricten 

ruim 85.000 effectueringsbrieven verzonden. We zien na de dag van verzending een geringe 

toename van het aantal calls bij het KCC welke kort daarna weer gestaag daalt.  

Stakeholders 

Op 25 oktober 2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor de externe stakeholders met als 

thema ‘Participatiewet en Banenafspraak in uitvoering’  

Op 16 november 2017 en 9 januari 2018 zijn de stakeholders, gerechtsdeurwaarders en 

bewindvoerders geattendeerd op de uitkeringsverlaging en is melding gemaakt van het aanvragen 

van een toeslag. Diverse websites, zoals Iederin.nl en Zorgkrant.nl, maakten Wajongers naar 

aanleiding van dit bericht attent dat zij, nu hun maximale uitkering verlaagd is, wellicht in 

aanmerking komen voor een toeslag van UWV. 

UWV Perspectief  

Op UWV Perspectief is een artikel gepubliceerd waarin men kan nalezen of men iets gaat merken 

van de uitkeringsverlaging op de Wajong 2010 en oude Wajong als men arbeidsvermogen heeft.  

In NL Werkt is op 28 november 2017 aandacht geschonken aan de uitkeringsverlaging.  

Overleg FNV Wajong en CNV Jongeren  

Op 6 december 2017 heeft een overleg met FNV Wajong en CNV Jongeren plaatsgevonden bij 

UWV. Er is onder andere uitleg gegeven over de banenafspraak en de herindeling. Er is specifiek in 

gegaan op welke groepen iets gaan merken van de Wajong-korting per 1 januari 2018. Zowel FNV 

als CNV gaf aan het niet te begrijpen en niet eerlijk te vinden dat als Wajongers werken, zij toch 

een korting krijgen op de uitkering. Bij meerdere onderwerpen is het verschil duidelijk gemaakt 

van de verantwoordelijkheid van de politiek (wetgever/beleid) en de uitvoering door UWV. 
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Betaalspecificatie januari  

Onverwacht vroeg staat de betaalspecificatie voor januari 2018 online. Er wordt hier met 

verwondering en nieuwsgierigheid op het Wajong-forum gereageerd, maar het zorgt niet voor 

onrust. Uit de vele reacties op dit topic blijkt wel hoe sterk de Wajong-verlaging leeft op het forum.  

Calls 

In het 1ste kwartaal zijn 2.000 calls binnengekomen hetgeen substantieel minder is dan het 4de 

kwartaal 2017 toen de effectueringsbrieven werden verstuurd. De helft van de vragen zijn gesteld 

over het thema “Uw Wajong uitkering vanaf 2018”. De overige vragen die worden gesteld zijn 

algemene vragen die eveneens door het KCC afgehandeld worden.  

Wajong forum 

Mede dankzij deze online community heeft het KCC veel minder telefoontjes ontvangen. De 

ontvangst van de effectueringsbrief en de uitkeringsverlaging per 1 januari 2018 heeft op het 

Wajong forum niet geleid tot verontruste berichten. 

Toeslagenwet 

De content voor het KCC is voor de start van de verzending van de effectueringsbrief verrijkt met 

informatie over het mogelijk in aanmerking komen voor een toeslag. Op 28 november 2017 is een 

topic op het Wajong forum geplaatst over het aanvragen van een toeslag.  

Op UWV.nl en UWV perspectief online is begin februari 2018 een artikel geplaatst over het 

aanvragen van een toeslag. Het aantal aanvragen voor een toeslag is momenteel beperkt gebleven 

tot ca. 1.500. 

FNV  

De FNV heeft op 12 februari 2018 advies gevraagd aan het College voor de rechten van de mens 

over de uitkeringsverlaging van de Wajongers. FNV wil van het College weten in hoeverre er sprake 

is van discriminatie van deze groep (terwijl het kabinet aangeeft dat alle bevolkingsgroepen in 

Nederland erop vooruitgaan).  
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Bezwaar en beroep 

Nu de herindeling van de Wajong is afgerond en de instroom aan heroverweging aanzienlijk lager is 

dan in de uitvoeringstoets wijziging van het schattingsbesluit opgenomen werd, zien we ook dat de 

instroom aan bezwaar en (hoger)beroep zeer gering is. Dit maakt dat de – al beperkte – instroom 

aan (hoger) beroepszaken vanaf het 2de kwartaal 2018 ook verder zal dalen.  
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4. 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 onderuitnutting 2014. Tevens is met SZW afgesproken om 

gedurende de herindeling enkele kostenbepalende parameters (aantal beoordelingen en 

bezwaarzaken) te monitoren. De uitvoeringskosten hangen immers grotendeels af van de 

aannames die bij de berekening zijn gehanteerd.  

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+, evenals een lager aantal beoordelingen na de 

effectueringsbrief is de herindeling binnen het afgesproken financiële kader uitgevoerd.  

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. 

 

 

  

  

Uit voer ingst oet s Realisat ie

Dossierscreening 1,3 1,1

Herbeoordelingen 68,0 54,9

Eén contactpersoon tijdens gehele looptijd 2,1 1,5

Bezwaarzaken 17,3 5,2

Administratieve afhandeling / beschikking bij geen herbo 4,0 5,1

Uitkeringen verlagen 2,9 1,2

Calls 1,0 0,5

Digitalisering 4,0 2,0

Implementatie 9,9 9,0

Tot a a l 1 1 0 , 5 8 0 ,5

Uitvoering I aW  2 0 1 5  -  2 0 1 8  ( Kost en  €  mln )
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5. Ontmanteling programma IaW 

Algemeen 

In de stuurgroep uitvoering IaW van 30 januari 2018 is het eindrapport ‘van herindeling naar 

activering’ vastgesteld. Dit betreft de periode tot 1 januari 2018 (feitelijke uitkeringsverlaging).  

Overdracht verantwoordelijkheden  

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. 

Per 1 april heeft de overdracht van de nog lopende beoordelingen herindeling na de 

effectueringsbrief aan SMZ evenals de nog lopende bezwaar en (hoger) beroepszaken aan B&B. 

IaW Radar 

Februari was de laatste maand waarin IaW Radar de volledige ondersteuning heeft verleend voor 

het afhandelen van de meldingen gewijzigde feiten of omstandigheden. Per 9 maart 2018 worden 

de meldingen welke bij DIV ontvangen worden middels een Wintersignaal doorgezet naar SMZ.  

De leveringen van en naar IaW Radar zijn eind maart 2018 gestopt. In het tweede kwartaal 2018 is 

het klantbeeld voor de uitvoering nog raadpleegbaar met de status per eind maart 2018.  

Per 1 juli 2018 zal IaW Radar in archief worden geplaatst. De opzegbrief om de technische 

omgeving te beëindigen is op 23 maart 2018 verzonden. 

Wajong forum 

Het MT Uitvoering K&S heeft op 21 februari 2018 besloten om door te gaan met Wajong-forum als 

het programma IaW per 1 april 2018 stopt. Indien zich vragen voordoen op het Wajong-forum dan 

is een deskundigenpanel ingericht (met medewerkers vanuit alle divisies) om deze vragen snel te 

beantwoorden. 

DIV 

Het handmatige mailingsproces voor de verzending van IaW correspondentie vanuit het IaW 

programma inclusief het archiveren in het elektronisch archief is eind maart 2018 stopgezet. 

De technische ontmanteling binnen MOM (Multichannel Outputmanagement) waarin de 

berichtstroom van IaW is opgenomen wordt in Q2 2018 verwijderd. 

Bij DIV Inputmanagement vinden de volgende aanpassingen plaats: 

 Het handmatige classificatieproces is begin maart 2018 gewijzigd. 

 De verwerking van DRL wordt begin maart aangepast naar een Wintersignaal naar SMZ. 

 De inrichting binnen eFlow wordt verwijderd. 

IaW content op uwv.nl en in K3CR 

Op 9 april 2018 is de webcontent en K3CR content aangepast. 

Uitzetten producten 

IM SMZ heeft een analyse opgesteld en vastgesteld in de reviewboard met daarin de 

realisatieopdrachten, planning en kosten om de IaW producten te ontmantelen.  
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De opdracht voor de realisatie van de ontmanteling is aan IM SMZ gegeven door het programma 

IaW. IM SMZ zal op of rond 1 juli 2018 in afstemming met domeinhouder PW SMZ bezien of alle 

signalen voor ontmanteling nog steeds op groen staan en zal vervolgens starten met de feitelijke 

realisatie in Q3 en doorlopend naar Q4 2018. De uitlopende kosten 2018 zijn al genomen in de 

projectkosten (hoofdstuk 4) en zullen worden doorbelast aan IaW domein PW. 

Bemensing IaW 

De inzet aan externe capaciteit ten behoeve van IaW Radar is beëindigd per 1 april 2018. De inzet 

aan interne medewerkers is in belangrijke mate eveneens gestopt per 1 april 2018. In het 2de 

kwartaal vinden nog beperkte activiteiten plaats om de producten / activiteiten uit te zetten. 

SharePoint 

Per 1 april 2018 is de SharePoint alleen nog toegankelijk voor de functioneel beheerder IaW voor 

IaW-Radar en de procesmanager IaW. Per 1 juli 2018 zal conform de richtlijnen de SharePoint IaW 

in archief worden geplaatst.  

 

 

 

 
 

 




