Tussen 2015 en 2018.

Heeft u nog vragen?

Er zijn 240.000 mensen met een Wajong-uitkering. Van veel mensen moet UWV de
situatie opnieuw bekijken en beoordelen. Iedereen met een Wajong-uitkering krijgt
van ons persoonlijk bericht. En kan op ons bericht reageren en bezwaar maken.
Dat kost tijd.

Misschien heeft u nog vragen. Op uwv.nl/vragenwajong staat alles duidelijk
op een rij. U kunt ons ook bellen. Ons telefoonnummer is 0900 – 92 94
(kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen).

Waarom duurt het zo lang?

Een nieuwe wet:
de Participatiewet.
Wat betekent dat voor u?
Op 1 januari 2015 komt er een nieuwe wet: de Participatiewet.
U vraagt zich misschien af wat er daardoor gaat veranderen.
We gaan beoordelen of u mogelijkheden heeft om te werken. Als u kunt werken,
gaat UWV u helpen bij het vinden van geschikt werk. Zolang u aan de voorwaarden
van de Wajong blijft voldoen, behoudt u gewoon uw Wajong-uitkering.
Ook als de Participatiewet er is. De hoogte van uw uitkering kan wel veranderen.
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op uwv.nl/wajong.

UWV wil dat van iedereen het dossier even zorgvuldig wordt behandeld.
Daarom beoordelen we niet iedereen tegelijkertijd. Wij maken een verdeling
op basis van (onder andere) leeftijd, regio en mate van arbeidsvermogen.
We hebben drie jaar nodig om iedereen te beoordelen en te informeren.
Het kan dus zijn dat u lang moet wachten voordat u bericht van ons krijgt.
Maar het kan ook zijn dat u al in 2015 bericht van ons krijgt.

Natuurlijk wilt u graag weten wat de nieuwe wet voor uw eigen situatie betekent.
Dat kunnen we op dit moment nog niet precies zeggen. Wel kunt u in deze folder
lezen wat er gaat gebeuren.

Aan deze uitgave kunnen geen
rechten worden ontleend.
UK120 26214 09-14

Heeft u oude of nieuwe Wajong?

Dat verschil bepaalt of wij uw situatie
opnieuw beoordelen.
UWV bekijkt opnieuw of u kunt werken
UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van iedereen met een Wajonguitkering opnieuw bekijken. Dat doen wij om vast te stellen of u wel of geen
arbeidsvermogen heeft. Wij bekijken dan of u wel of niet kunt werken.
Heeft u in 2010 of later een Wajong-uitkering aangevraagd?
Dan heeft u ‘nieuwe Wajong’.
Toen u Wajong aanvroeg of tijdens een herbeoordeling, hebben wij al beoordeeld of
u mogelijkheden heeft om te werken. Wij hebben dus voldoende informatie over uw
situatie. U krijgt vanzelf van ons een brief waarin wij die beoordeling bevestigen.
U leest hierover op de volgende pagina.
Heeft u vóór 2010 een Wajong-uitkering aangevraagd?
Dan heeft u ‘oude Wajong’.
Wij gaan dan bekijken of u mogelijkheden heeft om te werken.
Dit kan op twee manieren gebeuren:
1. Wij kijken naar de informatie in uw dossier
In ons systeem kunnen wij bijvoorbeeld zien of u nu werkt of in het verleden
heeft gewerkt. En of u een re-integratietraject heeft gevolgd. Ook kunnen wij
de rapportages van uw bezoek aan arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen
bekijken. Of informatie die wij hebben van uw huisarts, behandelaars of een
re-integratiebedrijf.
2. Mogelijk nodigen wij u uit voor een (her)beoordeling
Misschien hebben wij niet voldoende informatie over u. Of is de informatie die wij
hebben verouderd. In dat geval nodigen wij u uit voor een (her)beoordeling met
een arts of arbeidsdeskundige.

Iedere Wajonger ontvangt bericht.

Kunt u werken?

U ontvangt een brief
Iedere Wajonger (oude en nieuwe Wajong) ontvangt tussen 2015 en 2018 een brief.
Hierin staat of u volgens ons mogelijkheden heeft om te werken. En waarom wij dat
vinden. In deze brief staat ook of u daarna nog een beslissingsbrief van ons krijgt.

Heeft u een beslissing gehad waarin staat dat u kunt werken?
Als u volgens UWV kunt werken, gaan we samen met u aan de slag om werk te
vinden. We bekijken samen met u welke begeleiding of ondersteuning u nodig
heeft. Met het kabinet en werkgevers zijn afspraken gemaakt om meer mensen
met een ziekte of handicap aan werk te helpen of te houden. Daarom hebben
werkgevers beloofd om de komende jaren voor meer banen te zorgen.

Welk bericht ontvangt u en wanneer?

Bent u het eens met onze beoordeling?
Heeft u volgens ons mogelijkheden om te werken? Dan willen we graag weten of
u het daarmee eens bent. In de brief staat precies uitgelegd hoe u moet reageren.

UWV helpt u daarbij.

Heeft u al begeleiding?
Als u al begeleiding krijgt via UWV, dan houdt u die.

Kunt u volgens ons niet werken? Dan hoeft u niet te reageren.
Wat doen wij met uw reactie?
Als u in uw reactie laat weten dat u het niet met ons eens bent, nemen we eerst
telefonisch contact met u op om uw situatie te bespreken. Misschien krijgt u daarna
ook nog een uitnodiging voor een beoordeling met een arbeidsdeskundige of arts
van UWV.
U ontvangt een brief met beslissing
Als u van ons een beslissingsbrief ontvangt, staat in deze brief onze beoordeling
en hoe hoog uw uitkering wordt op 1 januari 2018. Bent u het niet eens met onze
beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In de beslissingsbrief staat uitgelegd hoe u
dat doet.

Verandert uw uitkering in 2018?
Of uw uitkering verandert vanaf 1 januari 2018, hangt af van uw situatie:
• Blijkt uit de beoordeling dat u arbeidsvermogen heeft? Dan wordt uw Wajonguitkering vanaf 1 januari 2018 lager. Nu is de uitkering nog maximaal 75%
van het minimumloon. Vanaf 1 januari 2018 wordt dat maximaal 70% van het
minimumloon.
Gaat u naar school of studeert u? Dan blijft uw Wajong-uitkering maximaal 25%
van het minimumloon. Dit verandert niet zolang u naar school gaat of studeert.
• Blijkt uit de beoordeling dat u geen arbeidsvermogen heeft? Dan blijft de hoogte
van uw Wajong-uitkering 75% van het minimumloon.

