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Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

Onderwerp

Voorlopige beoordeling van uw arbeidsvermogen

Geachte <heer / mevrouw> <naam>,
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. De overheid vindt het namelijk belangrijk dat
iedereen meedoet aan de samenleving. Maar kan iedereen wel meedoen, het liefst met werk? Om
dat te bepalen gaat UWV mensen met een Wajong-uitkering beoordelen op hun mogelijkheden om
te werken. Dit noemen wij arbeidsvermogen.
Wij hebben ook beoordeeld of u mogelijkheden heeft om te werken. Het gaat om een voorlopige
beoordeling. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.
Wanneer heeft u arbeidsvermogen?
Met arbeidsvermogen bedoelen wij: of u mogelijkheden heeft om te werken. Dat hoeft geen werk
te zijn waarmee u het minimumloon of meer kunt verdienen. U heeft bijvoorbeeld arbeidsvermogen
als u met begeleiding aan het werk kunt. Als u alleen ‘beschut’ werk kunt doen. Of als u een
voorziening nodig heeft om te kunnen werken.
Hoe stellen wij uw arbeidsvermogen vast?
Om vast te stellen of u arbeidsvermogen heeft, hebben wij de informatie in uw dossier nog eens
bekeken. Daarin kunnen wij bijvoorbeeld zien of u nu werkt of in het verleden heeft gewerkt. En of
u een re-integratietraject heeft gevolgd. Ook kunnen bevoegde medewerkers de verslagen van uw
bezoek aan arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen bekijken. Op basis van deze informatie doen
wij een voorlopige beoordeling.
Onze voorlopige beoordeling
Op basis van de informatie in uw dossier nemen wij aan dat u arbeidsvermogen heeft.
Bent u het met de voorlopige beoordeling eens?
De beoordeling in deze brief is nog niet definitief. Wij vinden het belangrijk om uw situatie
zorgvuldig te beoordelen en daarbij rekening te houden met actuele informatie. Daarom vragen wij
u op onze voorlopige beoordeling te reageren. Bij deze brief vindt u een reactieformulier. Op dit
formulier kunt u aangeven of u het wel of niet met ons eens bent.
Wilt u in beide gevallen het formulier invullen en uiterlijk <datum-3 weken na verzenddatum brief>
naar ons opsturen?
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Wat gebeurt er hierna?
Bent u het eens met de voorlopige beoordeling? Dan ontvangt u binnen vier weken nadat wij uw
reactieformulier hebben ontvangen een brief met onze definitieve beslissing.
Heeft u op het reactieformulier aangegeven dat u het niet eens bent met de voorlopige
beoordeling? Dan nemen wij binnen zes weken schriftelijk of telefonisch contact met u op om uw
situatie te bespreken. Het is ook mogelijk dat u een gesprek met een arbeidsdeskundige of
verzekeringsarts krijgt. Op basis van de informatie die hieruit volgt, maken wij een definitieve
beoordeling. Zodra wij u opnieuw hebben beoordeeld, ontvangt u een brief met onze definitieve
beslissing.
Gevolgen voor uw uitkering
Als er in de definitieve beslissing staat dat u arbeidsvermogen heeft, behoudt u uw Wajonguitkering, zolang u aan de voorwaarden voldoet. Wel verandert dan de hoogte van uw uitkering
vanaf 1 januari 2018. Nu is uw uitkering 75% van het wettelijk minimumloon. Vanaf 1 januari 2018
is dat 70% van het wettelijk minimumloon.
Hulp bij het vinden van werk
Heeft u op dit moment geen werk of bent u niet met ons in gesprek over werk? Dan nodigen wij u
uit om te bespreken welke mogelijkheden u heeft om werk te vinden. Als wij u uitnodigen voor een
gesprek, dan moet u ook komen.
Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie over de beoordeling, de begeleiding naar werk en alles wat te maken heeft
met de veranderingen in de Wajong op uwv.nl/vragenwajong. U kunt ook bellen met UWV via
0900 - 92 94 (kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen). Mocht u daarna nog
vragen hebben, dan wordt u teruggebeld door uw vaste contactpersoon, <de heer / mevrouw>
<naam_ccpers>. Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst
zijn.

Met vriendelijke groet,
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Jan Jurgen Huizing
Team Wajong

Bijlage:
Formulier Uw reactie op onze voorlopige beoordeling

