


Doel stafcoaching

2

Geïnformeerd raken over achtergrond en context

van de herindeling van Wajonggerechtigden.

Verkenning mogelijke dilemma’s in dit proces via 
casuïstiek.

Delen van oplossingen en ervaringen koplopers.





Doel project IaW

Beoordelen:

 Voorbereiding en uitvoering van de herindeling van het 
zittend bestand Wajong (beoordeling op arbeidsvermogen)

Werk: 

 Intensivering activering oWajong en volledig, actueel en 
correct sluitend inzicht 

Uitkering: 

 Juiste en tijdige wettelijke verlaging van de Wajong 
uitkeringen 
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Integrale samenwerking

 Sociaal Medische Zaken (SMZ)

 WERKbedrijf

 Bezwaar & Beroep (B&B)

 Klant & Service (K&S)

 KCC

 Uitkeren

 Uitkering aanpassen per 1-1-2018
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Stelling 1

Door de Banenafspraak en IAW

krijgen ook alle(O)Wajongeren

met arbeidsvermogen de kans

om deel te nemen aan het

arbeidsproces.
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Stelling 2

De groep (O)Wajongers vormt

een vijver boordelvol talenten

en kwaliteiten waaruit nog te

weinig wordt geput.
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Stelling 3

De herindeling Wajong

is niet meer dan een ‘omklede’

bezuinigingsmaatregel.
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Achtergrond en context 
herindeling

(verzekeringsarts/beleidsmedewerker)

TITEL VAN DE PRESENTATIE
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Art. 10.2.e



WIA - 2005

aanleiding: aantal arbeidsongeschikten naderde 
de één miljoen (vnl. WAO)

analyse: eenmaal erin, nooit meer eruit

oplossingen:

 arbeidsvermogen i.p.v. verdienvermogen - niet 
doorgevoerd

 toegang beperken tot duurzaam volledig 
arbeidsongeschikten - ten dele doorgevoerd door 
onderscheid IVA/WGA

ophoging uitkering naar 75% voor volledig 
duurzaam arbeidsongeschikten
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Wajong

2008 (?): ophoging van de uitkering van 70 naar 
75% van het WML bij volledige 
arbeidsongeschiktheid

2010: nieuwe Wajong: eveneens 75% uitkering bij 
volledige arbeidsongeschiktheid (bij zowel 
werkregeling als uitkeringsregeling)

Wajong 2015: één regeling - uitsluitend indien 
duurzaam geen arbeidsvermogen - 75% uitkering

gelijkschakeling van de 'oude' regelingen met de 
Wajong 2015: alleen 75% uitkering indien 
duurzaam geen arbeidsvermogen
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Indeling Wajongbestanden

Doel:

Onderscheid maken tussen degenen die duurzaam 
geen arbeidsvermogen hebben en degenen voor 
wie dit niet geldt

Activering van degenen met arbeidsvermogen
N.B.: deze doelstelling is in 2014 toegevoegd; 
besloten is ook om de processen indeling en 
activering aan elkaar te koppelen
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n-Wajong

 Indeling vindt plaats langs het onderscheid 
uitkeringsregeling - werkregeling

Aanname: voor degenen die in de werkregeling 
zitten geldt (nog steeds) dat zij niet duurzaam 
geen arbeidsvermogen hebben
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Herindeling oude Wajong

o-Wajong kende geen duurzaamheidscriterium

o-Wajong kende geen arbeidsvermogenscriterium

nieuwe indeling/herindeling noodzakelijk

model: zoveel mogelijk op basis van reeds 
beschikbare gegevens (efficiënt en minder 
belastend voor de klant)
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Fases herindeling

Drie fases bij de herindeling wel of geen 
arbeidsvermogen:

1. systeemselectie

2. dossierscreening

3. beoordeling 

a. bij onvoldoende of tegenstrijdige gegevens in het dossier

b. als de klant erom vraagt
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Na de herindeling

bericht aan de klant in de vorm van een 
vooraankondigingsbrief:

 conclusie wel/geen arbeidsvermogen

 wel/geen verlaging van de uitkering

 (evt.) herbeoordeling op verzoek klant (fase 3)

Beschikking

eventuele bezwaar-/beroepsprocedure

effectuering per 1 januari 2018
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Beslisboom oude Wajong
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Eindresultaat Systeemselectie
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Indelingsresultaat Basis oWajong nWajong totaal

nDGA Totaal 101.699 49.172 150.871

Actueel arbeidsvermogen 53.386 53.386

Historisch arbeidsvermogen 24.760 24.760

WWnV-dossierscreening 23.553 23.553

Werkregeling nWajong 49.172 49.172

DGA Totaal 27.474 5.766 33.240

Indicatie geen arbeidsvermogen 5.190 5.190

WWnV-dossierscreening 22.284 22.284

Uitkeringsregeling nWajong 5.766 5.766

Onbepaald Totaal 50.263 50.263

Naar dossierscreening 40.537 40.537

Naar beoordeling 9.726 9.726

Niet indelen 4.704 11.757 16.461

TOTAAL 184.140 66.695 250.835



Inhoudelijke screening 2011

Conclusie komt voor een derde van de dossiers op 
iets anders uit bij twee opeenvolgende 
screeningen

VDA/niet VDA hing samen met gewicht dat werd 
toegekend aan onzekerheidsfactoren rond 
prognose en beloop sinds de laatste beoordeling

daarom: screening op feitelijke gegevens
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Proef screening 2011

vier kantoren, verschillende combinaties van 
functionarissen

 resultaat:

oorzaken verschil: op eigen gezag gewijzigde 
beslisboom/niet juist toepassen beslisboom

 resultaat bij juist toepassen van de beslisboom:
92 resp. 96% juist

 samenstelling teams niet/nauwelijks van invloed

VDA 50 44%

nVDA 24 21%

verschil 40 35%
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Screening 2012 - 1

± 58.000 dossiers gescreend in drie tot vier 
maanden tijd

model: niet beoordelen, maar indelen op grond van 
feitelijk beschikbare gegevens

probleem bij beoordelen:

 (sterk) verouderde gegevens

 beoordeling vóór 2010 niet gericht op arbeidsvermogen
gevolg: interpretatie van deels inadequate gegevens naar 
het heden

 uit proeven bleek een grote bandbreedte bij interpreteren 
dossiergegevens op wel/geen arbeidsvermogen
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Screening 2012 - 2

 screening op feitelijke gegevens  niet/nauwelijks 
interpretatie nodig 
 screening door niet-inhoudsdeskundigen mogelijk

 hoge 'juist'-score haalbaar (tussen 95 en 100%)

 inzet verzekeringsarts (VA), arbeidsdeskundige 
(AD) of procesbegeleider (PB):
 als instructie niet kan worden toegepast

 als interpretatie noodzakelijk is

 op inhoudelijke aspecten

wel/geen arbeidsvermogen gebaseerd op aannames 
(foutmarge ingecalculeerd)
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Feiten en aannames

Feit Aanname

werk, traject of opleiding wel arbeidsvermogen

geen benutbare mogelijkheden geen arbeidsvermogen, tenzij...

(professionele) herbeoordeling wel arbeidsvermogen

progressieve ziekte geen arbeidsvermogen

dagbesteding geen arbeidsvermogen
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Beslisschema - 1

1. Werk/opleiding/traject? Ja  vanaf 1-1-2008     ja        NDGA 

    gedurende > 2 maanden          nee        stap 2 

 

2.Benutbare mogelijkheden 
  (FML/FIS aanwezig?)  Nee     2A herbeoordeling gepland?    nee        DGA 

       ja          NDGA

  
    Ja  2B progressieve ziekte?    ja         DGA 

            nee        stap 2C 

 

    Ja   2C dagbesteding?      ja         DGA 
               nee       NDGA 
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Beslisschema - 2
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Screening 2015

Aanvulling op screening 2012:

 dossiers met een AWBZ-indicatie

 wel gewerkt of opleiding of traject, maar < twee maanden

Screeners: 'fase 1'

 werk/traject/opleiding

 benutbare mogelijkheden

 herbeoordeling

VA/AD/PB: 'fase 2'

 progressieve ziekte (VA)

 dagbesteding (AD/VA/PB)
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Aandachtspunt 1:
Beoordeling verdienvermogen?

Twee situaties:

 Bij een reguliere herbeoordeling (verdienvermogen) ook 
een beoordeling arbeidsvermogen uitvoeren

 Wanneer de Wajongere niet akkoord is met 
vooraankondiging/herinneringsbrief dan

 enkel beoordeling herindeling

 niet beoordeling recht (verdienvermogen)

 inschatting VA klant geen recht dan herbeoordeling recht plannen 
na 1-1-2018
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Aandachtspunt 2:
Geen beoordeling 'duurzaamheid'

Bij herbeoordeling van oWajongeren in het kader van 
de herindeling behoeft het duurzaamheidsaspect niet 
te worden beoordeeld

Zie artikel 3:8a, lid 3 van de Wajong:

'De jonggehandicapte die op 1 januari 2018 geen 
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, wordt geacht op 
die dag duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 
te hebben'
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Aandachtspunt 3: dagbesteding

 Fase dossierscreening:

 indien de Wajongere activiteiten verricht in het kader van 
dagbesteding is de conclusie:
duurzaam geen arbeidsvermogen

 Fase beoordeling ihkv herindeling:

 dagbesteding wordt niet gelijkgesteld aan duurzaam geen 
arbeidsvermogen ->
beoordeling als gebruikelijk a.d.h.v. de vier criteria
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Pauze
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Proces en planning 

(sr. businessanalist) 

TITEL VAN DE PRESENTATIE
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Art. 10.2.e











Planning matmomenten brieven vanaf juli 
2015 (concept)

* T1 is de start van de eerste tranches. Wekelijks worden er hierna brieven verstuurd

Brieftype Geografisch Datum 
Matmoment
Donderdag

Onbepaald oWajong 18-25 (±1700) Informatiebrief + vragenformulier Landelijk 16-Jul-15

Vooraankondiging oWajong nDGA 18-25 KK (+/- 400) Koploper 30-Jul-15

Beschikking oWajong nDGA 18-25 Akkoord KK Koploper 13-Aug-15

Vooraankondiging oWajong nDGA 18-25 T1…T8 (weekportie, 1700±) Landelijk 03-Sep-15 + ..

Rappelbrief oWajong nDGA 18-25 KK Koploper 03-Sep-15 

Vooraankondiging oWajong  nDGA (alle cohorten, niet willers: ±100) Landelijk 10-Sep-15

Beschikking oWajong nDGA 18-25 Akkoord T1-T8 Landelijk 17-Sep-15 + …

Rappelbrief oWajong nDGA 18-25 T1-T8 Landelijk 08-Okt-15 + …

Beschikking oWajong nDGA 18-25 Geen reactie KK Koploper 08-Okt-15

Beschikking oWajong nDGA 18-25 Geen reactie T1-T8 Landelijk 12-Nov-15 + …
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O-Wajong: beoordelen en beschikken

Proces niet ingedeeld (ongeveer 12.000 
wajongers):

 Vragenformulier (centraal verstuurd) 

 Beoordelen (SMZ)

 Beschikken SMZ

 Activeren (WB; vanuit IAW-Radar)

 Beschikken WB (werkplan)
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O-Wajong: beoordelen en beschikken

Proces ingedeeld:

 Vooraankondiging nDGA -met reactieform

 Informatiebrief DGA –zonder reactie form-

 Reactie ‘niet eens’ of gewijzigde situatie: beoordelen SMZ

 Geen reactie: beschikken door IAW-Radar (nDGA)

 Activeren nDGA (WB; vanuit IAW-Radar)

 Beschikken WB (werkplan)
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N-Wajong: beoordelen en beschikken:

Proces ingedeeld:

 Vooraankondiging nDGA – zonder reactieformulier

 Informatieve brief DGA – zonder reactie formulier

 Reactie ‘niet eens’ of gewijzigde situatie: beoordelen SMZ

 Geen reactie: beschikken door IAW-Radar (nDGA)
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Beoordelen en Beschikken algemeen

 Niet akkoord met herindeling, verwachte aantallen:

 aanname 80.000 wajongers in periode 1-7-15 tot 1-10-17

 aanname 37.000 wajongers in periode 1-10-17 tot 1-4-18

 Beoordeling herindeling zorgvuldigheid is uitgangspunt

 Extra klantcontacten ingebouwd:

 Bellen voor beschikking

 Bij beoordeling herindeling: alleen Arbeidsvermogen
beoordelen;

 bij twijfel recht (verdienvermogen): herbeoordeling plannen na
1-1-2018
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WERKbedrijf: proces op hoofdlijnen

 Proces bestaat uit:

 Overdracht Activering oWajong

 Onderzoek klantinformatie 

 Startgesprek

 Groepsindeling – vervolgdienstverlening

 Groepsindeling – geen dienstverlening

 Beschikken (werkplan)
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Overdracht Activering oWajong
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 Overdracht

 Zowel Niet als Wel beoordeeld door SMZ 

- Opgestart via IAW-Radar

- Na verlopen bewaartermijn

 Via reguliere Herbeoordeling (verzoek klant)

- Reguliere overdracht vanuit SMZ



Onderzoek klantinformatie

 Beeldvorming aan de hand van dossierinformatie

 O.a. check op uitkering (oWajong)

 Check op wel/niet werkend

 Check op ‘klant ontvangt al dienstverlening’

 Geen twijfel aan toegekend arbeidsvermogen

 Slechts zeer beperkte ruimte voor teruglegging bij SMZ

- Afstemmingsgremium in regio om formele terugleggingen 
(consult, herbo) te voorkomen

- Pas na bespreking in ‘prof driehoek’

- Met afgestemde vraagstelling
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Uitnodigen startgesprek

Klanten die in aanmerking komen voor het startgesprek 
zijn:

 oWajong-uitkering

 Wel arbeidsvermogen (nDGA)

 Niet werkend

 Niet al in dienstverlening
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Startgesprek

 Leidraad startgesprek beschikbaar

 Startgesprek gericht op werk (kansen en mogelijkheden)

 Categoriseren

 Klantprofiel

 Voorlichten aan klant c.q. verwachtingen delen

 Vaststellen vervolgdienstverlening

 Afspraken vastleggen in werkplan

 CV op werk.nl
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Groepsindeling (1) - vervolgdienstverlening

 Groep 1: Klaar voor baanaanbod 

oWajonger is ‘klaar en beschikbaar’ voor een werkaanbod van een 
werkgever, waar nodig vinden korte interventies plaats.

 Groep 2: Bezig met Arbeidsversterking 

oWajonger werkt aan zijn/haar ontwikkeling/versterking richting 
arbeidsmarkt en wordt daarbij ondersteund door UWV WERKbedrijf zelf 
of door het Re-integratiebedrijf (RIB).

 Groep 3: Activeren en/of Monitoren 

oWajonger heeft arbeidsvermogen, maar heeft eerst activerende 
ondersteuning nodig. Deze  groep wordt – in samenwerking met 
regionale partijen en behandelende sector/sociale context -
geactiveerd. Tot 1-1-2016 kan sociale activering worden ingezet. 
Aanvullende DV wordt ontworpen. 
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Groepsindeling (2) – geen dienstverlening

 Groep 4: “Ziet af van dienstverlening” (niet willer) 
oWajongers die tijdens het Startgesprek hebben aangegeven af te 
zien van re-integratiedienstverlening wordt GEEN verdere 
dienstverlening geboden. Per 01-01-2018 wordt bepaald of verdere 
activiteiten voor deze groep kunnen worden ondernomen.

 Groep 5: Werkenden
Aan (gedeeltelijk) werkende Wajongers - op het moment van 
overdracht herindeling - wordt GEEN dienstverlening geboden. Zij 
die hun baan verliezen kunnen zich melden voor (reguliere) 
dienstverlening.
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No-show 

 Klant is 3x zonder tegenbericht niet verschenen op de 
afspraak

 Maatregel 25% gedurende 4 maanden

Afkomstig uit het UWV Maatregelen besluit, categorie 3, 
Niet meewerken aan re-integratievisie.

 Dienstverlening blijft mogelijk ook na opgelegde 
maatregel.
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No Show

Voorkomen door een uitgebreid uitnodigingsproces

 Klant wordt gebeld om een 2-zijdige afspraak te maken, 
omdat dit de opkomst verhoogd.

 Als telefonisch contact niet lukt wordt de voicemail van 
de klant ingesproken (2x bellen op verschillende 
momenten).

 In de uitnodingsbrief staat dat de klant kan bellen met 
KCC om de afspraak te verzetten.

 Sms-(afspraak)herinnering wordt verzonden.
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B&B

 B&B proces is gelijk aan ‘regulier’ proces

 Bijzonderheden:

 Indien geen beoordeling herindeling door SMZ; altijd 
terugleggen

 Reactieformulier ontvangen tijdens of na bezwaartermijn 
zonder beoordeling door SMZ: niet als bezwaar oppakken 
maar door SMZ als nog laten beoordelen op 
arbeidsvermogen herindeling

 Advies: In districten overleg inregelen om voortgang te 
bespreken tussen divisies
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Lunch

Art. 10.2.g (afbeelding)



Casuïstiek

 Bespreek in groepjes de casuïstiek

 Schrijf de vragen voor het vragenvuur op

 Indeling groepen:

- Zo veel mogelijk districten/arbeidsmarktregio’s bij elkaar

- In elke groep deelname van alle divisies
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Pauze
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Vragenvuur!
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Ervaringen Koploperkantoor





IAW Extra info – niet gepresnteerd-

 Dia’s met IAW proces overall

 Dia met schets informatie ‘klantbeeld’ IAW-Radar

 Dia besturing door IAW-Radar

 Dia met “kraantjes overzicht’ voor de reguliering van de 
werkdruk

 Categorisering klanten bij Werkbedrijf
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Bijlage 2. Kan logistiek sturen 
hoeveelheden, de ‘kraantjes’



Bijlage 3. Categorisering WERKbedrijf
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Tabel volledig uitgeschreven Naam in Sonar (beperkt aantal posities = 30)

1. Klaar voor baanaanbod 1. Klaar voor baanaanbod

A Baanaanbod voor werkgevers A Baanaanbod voor werkgevers

B Baanaanbod voor werkgevers via RIB B Baanaanbod voor wg via RIB

C Vervallen C Vervallen

D Vervallen D Vervallen

2. Bezig met arbeidsversterking 2. Bezig met arbeidsversterking

E Bezig met arbeidsversterking intern E Bezig arbeidsversterking int

F Bezig met arbeidsversterking extern F Bezig arbeidsversterking ext

3. Activeren en/of monitoren 3. Activeren en/of monitoren

G Wettelijke ontheffing G Wettelijke ontheffing

H Medische behandeling H Medische behandeling

I Studerend/schoolgaand wajong I Studerend/schoolgaand wajong

J Nog te bepalen J Nog te bepalen

K Niet werkende oWajong zonder dienstverlening K Niet werkend oWaj zonder dvl

L Dagbesteding zonder ontwikkeling L Dagbesteding zonder ontwikk

M Werkend M Werkend




