Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Staatssecretaris, mevrouw J. Klijnsma
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Staatssecretaris, de heer M.J van Rijn

Den Haag, 25 augustus 2015
Betreft: Procedure herindeling Wajong
Ref.: LCR/15-0077/ GvdM/ER/BH
Geachte mevrouw Klijnsma en de heer Van Rijn,
De Landelijke Cliëntenraad (LCR), Ieder(in) en Landelijk Platform GGz (LPGGz) vragen
uw aandacht voor de procedure van de herindeling Wajong.
Wij vinden het een goede zaak dat de herindeling Wajong zoveel als mogelijk op basis
van systeeminformatie of het dossier plaatsvindt. Echter, bij nadere bestudering van de
procedure constateren wij dat er in bepaalde situaties sprake is van inconsistentie met
betrekking tot weging van dagbesteding AWBZ. Tevens is bij ons de vraag gerezen
waarom Wajongers met een herindicatie WSW, met als oordeel niet in staat tot
regelmatige arbeid, niet automatisch worden gezien als mensen zonder
arbeidsvermogen.
Herindeling en AWBZ-dagbesteding
Bij de herindeling op basis van systeeminformatie of het dossier zijn er de volgende
conclusies mogelijk:
1
Betrokkene werkt, heeft gewerkt of re-integratieondersteuning gehad. UWV
gaat ervan uit dat betrokkene arbeidsvermogen heeft, ongeacht of er sprake is
van dagbesteding;
2
Betrokkene werkt niet en heeft na 2008 niet gewerkt en in het dossier wordt
een AWBZ-indicatie dagbesteding aangetroffen (vanaf 2008). Oordeel:
betrokkene heeft geen arbeidsvermogen;
3
Er is geen informatie over indicatie dagbesteding aangetroffen in het dossier
van betrokkene. Indien er geen andere redenen zijn om af te zien van
onderzoek, zal betrokkene worden uitgenodigd voor onderzoek. Als bij
onderzoek alsnog blijkt dat er sprake is van dagbesteding, leidt dit feit niet tot
het oordeel dat betrokkene geen arbeidsvermogen heeft.
Een deel van de Wajongers die onder groep 3 valt kan wel degelijk dagbestedingsactiviteiten hebben in het kader van de AWBZ.
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Het is voor de Wajong 2010 nooit een expliciet vraagpunt geweest of Wajongers
dagbesteding in het kader van de AWBZ hebben of dat zij UWV moesten informeren over
een CIZ-indicatiebesluit over dagbesteding. Het is dus niet aan te nemen dat UWV de
kopieën van CIZ-indicatiebesluiten van alle Wajongers met die zorg in de dossiers heeft.
Is dat wel zo dan zou UWV op basis van bestaande stukken de herindeling Wajong in
relatie tot AWBZ-dagbesteding goed kunnen uitvoeren.
Het kan zijn dat UWV in gespreksverslagen melding maakt van dagbesteding of zorg in
het algemeen. Het is de vraag of UWV die informatie goed kan interpreteren. Sinds 2008
zijn de zorgzwaarte pakketten ingevoerd en geldt voor de meeste zorggebruikers dat het
zorgzwaarte pakket dan ook dagbesteding omvat als mensen niet werken. Weet UWV
dat? Woont iemand beschermd en is er geen sprake van werk, dan is de kans zeer groot
dat die persoon ook dagbesteding heeft. Ook PGB-houders kunnen dagbesteding in hun
pakket hebben. Als iemand niet werkt, is ook die kans zeer groot. CIZ spreekt zich
overigens in de beschikking expliciet uit over dagbesteding en voor hoeveel dagdelen?
Als betrokkenen uit groep 3 naar aanleiding van de oproep voor onderzoek alsnog
aantoont dat hij/zij dagactiviteiten heeft in het kader van de AWBZ, dan vindt er toch
een nader onderzoek plaats en geldt de in het Schattingsbesluit (van 8 oktober 2014)
opgenomen afwijkende wijze van beoordelen van Wajongers 2010 niet. Die bepaling
(artikel 2a, lid 2.c, onderdeel 5) is er mede gekomen om mensen niet onnodig op te
roepen voor onderzoek, terwijl aangenomen wordt dat AWBZ-dagbesteding voor hen is
die niet (beschut) kunnen werken (zie Memorie van Toelichting).
De LCR, Ieder(in) en LPGGz vinden dit laatste willekeurig en inconsistent. Bovendien kan
nog steeds op administratieve wijze worden vastgesteld dat iemand recht op AWBZdagbesteding heeft en kan daarmee veel aanvullend onderzoek worden voorkomen.
Wij verzoeken u de procedure voor groep 3 bij te stellen.
Het volgende stellen wij voor:
Wanneer op basis van het systeem of dossier geen oordeel is te vellen over de
aanwezigheid van arbeidsvermogen, omdat informatie over de AWBZ-zorg niet duidelijk
is of ontbreekt, wordt deze mensen per brief gevraagd of zij een kopie kunnen sturen
waaruit blijkt dat zij, tussen 2008 en heden, een AWBZ-indicatie hebben waarin is
vermeld dat zij recht op dagbesteding hebben. Als betrokkene dit kan overleggen, valt
deze vervolgens onder groep 2 en dient zonder nader onderzoek het oordeel ‘geen
arbeidsvermogen’ te krijgen.
Ons voorstel voorkomt niet alleen veel onrust bij betrokkenen, maar scheelt ook kosten
voor onderzoek.
Inmiddels zijn er mensen die een WLZ-indicatie hebben met zorgzwaarte pakketten die
dagactiviteiten omvatten. Ook zij kunnen tot groep 3 behoren. Ook voor hen zou moeten
gelden dat zij net als groep 2 het voorlopig oordeel ‘geen arbeidsvermogen’ krijgen.
WSW-herindicatie
Van mensen die zijn afgewezen voor een indicatie WSW wordt aangenomen dat zij geen
arbeidsvermogen hebben (zie Besluit). Waarom wordt dit ook niet aangenomen indien
UWV bij herindicatie heeft vastgesteld dat betrokkene niet meer aan de minimumcriteria
van de WSW kan voldoen?
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Wij stellen voor dat mensen waarvan de WSW-indicatie is vervallen, omdat zij geen
arbeidsvermogen meer hebben, in aanmerking te laten komen voor de Wajong op het
niveau van 75% van het WML. Deze aanpak kan worden uitgevoerd zonder cliënten te
hoeven oproepen.
De LCR, Ieder(in) en LPGGz hopen dat u onze voorstellen wilt overnemen.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens de Landelijke Cliëntenraad, Ieder(in) en LPGGz

Gerrit van der Meer
Voorzitter
Landelijke Cliëntenraad

C.c.:

- Vaste Tweede Kamer Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Vaste Tweede Kamer Commissie Volksgezondheid Welzijn en Sport
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