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Ongevraagd advies verlaging Wajong-uitkering per 1 januari 2018 
 

 

Geacht College,  

 

Per 1 januari 2018 wordt een groep uitkeringsgerechtigden met een Wajong-uitkering gekort. 

Het gaat om mensen waarvan UWV heeft geoordeeld dat er arbeidsvermogen is. Het is niet 

duidelijk of een deel van dit inkomensverlies gecompenseerd kan worden door betaald werk 

te vinden of door aanspraak te maken op toeslagen van UWV of Belastingdienst. 

Bij de invoering van de Participatiewet is aangenomen dat er voor een deel van deze groep 

werk zou worden gecreëerd door afspraakbanen. Helaas lijkt de praktijk ondanks forse 

economische groei weerbarstig. 

Als deze mensen geen betaald werk vinden en geen aanspraak hebben op toeslagen van UWV 

of Belastingdienst zullen zij per 1 januari mogelijk aanspraak maken op aanvullende bijstand, 

het armoede- en minimabeleid van de gemeente. 

 

Gevolgen voor de aanvullende bijstand / gemeentelijk armoede- en minimabeleid 

We zijn benieuwd of het college zicht heeft op de omvang van deze groep. Beschikt het 

college over cijfers hierover en zijn er contacten met UWV om zicht te hebben op hoe het 

deze groep na 1 januari 2018 vergaat? Wil de gemeente de tegemoetkoming aannemelijke 

meerkosten voor chronisch zieken en beperkten waar noodzakelijk verhogen zodat deze groep 

mensen er niet of desnoods zo min mogelijk op achteruit gaat?   

 

Hulp bij het vinden van werk 

Wij hebben kennisgenomen van de meest actuele Factsheet Banenafspraak van de 

Arbeidsmarktregio Groningen
1
. We zouden graag informatie willen over de inzet door het 

college in de arbeidsmarktregio op effectuering van de banenafspraken die voor deze groep 

zijn gemaakt. Heeft u zicht op het aantal mensen met een Wajong-uitkering die via 

banenafspraken moeten worden geholpen om betaald werk te vinden en op het aantal mensen 

waarbij dat mogelijk niet lukt? 

 

Voorlichting 

Op dit moment geeft het UWV actief enige voorlichting over deze inkomensmaatregel en 

over dat men zich kan melden bij de gemeente
2
, wij adviseren u om waar nodig extra alert te 

zijn dat de doelgroep ook echt tijdig met deze voorlichting wordt bereikt. 

                                                 
1
 https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/factsheets/groningen-factsheet-banenafspraak-q2-2017.pdf 

2
 https://www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/ik-heb-oude-wajong/wajong-uitkering-vanaf-1-januari-

2018/detail/gevolgen-voor-uw-wajong-uitkering-als-u-arbeidsvermogen-heeft/kan-ik-een-aanvulling-krijgen-op-

mijn-uitkering/bijstand-aanvragen-bij-uw-gemeente 

 



Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de gemeente zelf actief communiceert met deze 

doelgroep, omdat wij verwachten dat juist deze mensen minder goed de weg weten in het 

grote aantal gemeentelijke regelingen. 

 

Advies 

De cliëntenraad wordt graag geïnformeerd over beleidsmaatregelen die het college wellicht al 

heeft genomen dan wel van plan is te nemen. Zij adviseert het college om te voorkomen dat 

mensen met een Wajong-uitkering die getroffen worden door deze landelijke 

inkomensmaatregel onder de armoedegrens zakken. Als een deel van deze groep de 

inkomensterugval niet kunnen compenseren met betaald werk of toeslagen en hierdoor een 

beroep moet doen op schuldsaneringsregelingen, niet meer kan sporten, ongezonder gaat eten 

etc. zal de gemeente hierdoor uiteindelijk mogelijk duurder uit zijn.  

 
 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ali Houkes. 

(voorzitter Clientenraad) 

 

I.a.a Raadscommissie Werk en Inkomen 

Ronald de Jong 


