Hoe gaat het nu met de Wajong?
Door Ynske Jansen, 2015

De Wajong, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, regelde
tot 2015 een - volledige of gedeeltelijke - uitkering en hulp bij het krijgen en houden
van werk voor mensen die voor hun achttiende jaar of tijdens hun studie
arbeidsongeschikt zijn geworden. Een belangrijke voorwaarde was dat je door ziekte
of gebrek niet in staat was om minstens 75 procent van het minimumloon te
verdienen. Ook wie nog wel enige taken kon uitvoeren kon dus voor de Wajong in
aanmerking komen. Dat is nu veranderd.
Per 1 januari 2015 komen nieuwe aanvragers alleen nog in aanmerking voor een
Wajonguitkering als ze ‘duurzaam geen arbeidsmogelijkheden’ hebben. Dit komt door de
invoering van de Participatiewet. De gevolgen hiervan beginnen duidelijk te worden: het
aantal nieuwe Wajong-uitkeringen is met 90 procent gedaald. Wat dit in de praktijk betekent
voor nieuwe ‘jonggehandicapten’ die door de strengere regels nu niet in aanmerking komen
voor de Wajong is onduidelijk:
 Krijgen zij van hun gemeente voldoende hulp bij het vinden en houden van werk en, zo
nodig, een uitkering?
 Vinden zij een (aangepaste) baan en verdienen zij daarmee genoeg om van te leven?
 Is het voor hen financieel mogelijk om op zichzelf te gaan wonen? Of blijven zij voor een
dak boven hun hoofd en voor hun uitgaven afhankelijk van hun ouders? Hoe lang?
 Kunnen jongeren die ernstig geïnvalideerd zijn door ME/CVS in de praktijk nog wel een
Wajonguitkering krijgen?
Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft al wel vastgesteld dat de invoering van de
Participatiewet zorgt voor een extra stroom jongeren naar de bijstand.
Herkeuringen gestart
Ook de herkeuringen van degenen die voor 2015 al (recht op) een Wajonguitkering hadden
zijn inmiddels begonnen. De oude voorwaarden waaronder zij die uitkering hebben
gekregen, blijven gelden voor hun recht op
de uitkering.
Maar de strengere voorwaarden van de
Wajong-2015 kunnen wel gevolgen
hebben voor de hoogte van hun uitkering.
Als je op dit moment recht hebt op een
Wajonguitkering op basis van volledige
arbeidsongeschiktheid (80-100 procent),
en het UWV is na de herkeuring van
mening dat je wél arbeidsmogelijkheden
hebt, maakt het een plan voor je om werk
te zoeken en voor hulp daarbij. Die hulp
kan bijvoorbeeld ondersteuning door een
re-integratie- of jobcoach zijn. Volgens het
UWV brengt dat plan verplichtingen met
zich mee waar je je aan moet houden, ook
voor mensen in de oude Wajong (aangevraagd voor 2010) die geen
sollicitatieplicht hebben. Daarnaast zal je
uitkering per 1 januari 2018 omlaaggaan
van 75 naar 70 procent van het
minimum(jeugd)loon.

De herkeuringen zijn gepland van half 2015 tot en met 2017. De jongste mensen komen het
eerst aan de beurt, de ouderen het laatst. En het ene UWV-kantoor werkt sneller dan het
andere. Op de website van het UWV kun je zien wanneer je ongeveer aan de beurt bent.
Wie in de studieregeling van de Wajong zit krijgt pas een herbeoordeling wanneer de studie
stopt.
In veel gevallen zal het UWV alleen op basis van je dossier beoordelen of je arbeidsmogelijkheden hebt. Dit geldt voor bijna alle mensen in de nieuwe Wajong (uitkering
aangevraagd in 2010 t/m 2014) en ook voor een deel van de mensen met een oude Wajonguitkering (aangevraagd vóór 2010), zoals degenen die gedeeltelijk (minder dan 80
procent) arbeidsongeschikt zijn verklaard. Soms krijg je een vragenlijst toegestuurd voor
nadere informatie. In andere gevallen word je opgeroepen voor een gesprek met een
verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van het UWV. Het kan ook zijn dat het UWV je
belt. (Op de website van het UWV staat hierover informatie).
Eerst voorlopig besluit, dan definitief
Je krijgt in veel gevallen eerst een voorlopig besluit van het UWV, waarna je kunt aangeven
of je het ermee eens bent of niet. Als je niet reageert wordt het besluit definitief. Als je laat
weten dat je het niet met de beoordeling eens bent neemt het UWV contact met je op voor
meer informatie of word je uitgenodigd voor een gesprek met een verzekeringsarts of
arbeidsdeskundige (= keuring). Daarna volgt een definitief besluit. Tegen het definitieve
besluit kun je in bezwaar gaan.
Hiernaast vatten we alle tips om je goed op de herkeuring voor te bereiden nog eens samen.
Ze zijn vooral van belang als je vindt dat je nu en in de nabije toekomst niet in staat bent om
te werken of als je juist hulp wilt om aan het werk te komen.




Informatie van het UWV over de Wajong-herkeuringen:
www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/
Informatie over wanneer je voor de herkeuring aan de beurt bent:
www.uwv.nl/particulieren/systeem/diversen/popup.aspx?id=377832
Informatie over de verplichtingen bij een Wajong uitkering:
http://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wat-zijn-mijn-plichten/

