
 
 
 
Feiten en cijfers Wajong 
 
 
 
Deze notitie bestaat uit drie hoofdstukken: 

1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 
2. Cijfers over de doelgroep 
3. Belangrijke rapporten over de Wajong 

 
 
1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 
 
De Wajong bestaat sinds 1998, als opvolger van de AVV. Voor 1998 waren er dus 
ook jonggehandicapten, een constante instroom van zo’n 4.000 per jaar. Eigenlijk 
direct na de introductie van de Wajong is de instroom toegenomen.  
Bij de Wajongpopulatie die valt onder de ‘oude’ regels gaat het om 
jonggehandicapten die vanwege het ontbreken van een arbeidsverleden en bewezen 
verdiencapaciteit in vrijwel alle gevallen volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard. 
Omdat deze personen vanwege hun handicaps meestal niet 100% inzetbaar zijn, 
worden ze niet in staat geacht zelfstandig zonder extra hulpmiddelen het WML te 
verdienen, waardoor zij volledig arbeidsongeschikt worden verklaard en er geen 
arbeidsverplichting wordt opgelegd. Daarmee is niet gezegd dat deze personen niet 
beschikken over enig arbeidsvermogen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat ruim een 
kwart van hen werkt. 
Uit de term Wajong zou kunnen worden afgeleid dat er alleen jongeren in deze 
regeling zitten. Dat klopt niet. Iemand kan tot zijn 65ste in de regeling zitten.  
 
Wajong per 1-1-2010 
Per 1 januari 2010 is er de nieuwe Wajong. Voor jongeren met een beperking die 
perspectief hebben op het verrichten van loonvormende arbeid staat het recht op 
arbeidsondersteuning centraal. Zij komen in de zogenaamde werkregeling. Ook 
jongeren voor wie perspectief op arbeid niet kan worden uitgesloten, komen in de 
werkregeling. Jongeren die als gevolg van ziekte om medische of arbeidskundige 
redenen geen enkel perspectief hebben op een baan, ook niet met ondersteuning, 
blijven recht hebben op een ongewijzigde Wajonguitkering in een 
uitkeringsregeling. Voor hen staat inkomensbescherming voorop. Dit onderdeel van 
de nieuwe Wajong is vergelijkbaar met de IVA in de WIA. Wajongers die nog 
studeren of nog op school zitten, krijgen geen volledige uitkering. Zij krijgen 25% van 
het WML als studietoeslag. Deze Wajongers vallen onder de zogenaamde 
studieregeling. 
 



Bij een aanmelding krijgt een Wajonger eerst een medisch onderzoek. Daarna volgt 
meestal een gesprek met een arbeidsdeskundige van UWV. Hij bekijkt welke 
mogelijkheden er voor de Wajonger zijn om aan het werk te gaan. Daarnaast bekijkt 
de arbeidsdeskundige welke re-integratiemogelijkheden er zijn en of er extra 
voorzieningen nodig zijn. Wanneer een jongere perspectief op arbeid heeft, stelt de 
Wajonger met een arbeidsdeskundige van het WERKbedrijf een Participatieplan 
vast. Die arbeidsdeskundige blijft vast contactpersoon voor de Wajonger. 
Deze aanpak vertoont veel overeenkomsten met de stappen die je bij UWV moet 
doorlopen om al dan niet een WIA-uitkering te krijgen. Ook daar wordt na gesprek 
met arts en arbeidsdeskundige gekeken in welk type regeling iemand komt. 
Tot het 27ste jaar is een Wajong uitkering voorlopig en wordt er regelmatig gekeken of 
iemand meer of minder kan werken. In het 27ste levensjaar is er een definitieve 
beoordeling, die pas wordt herzien als daar een duidelijke aanleiding voor is.  
De hoogte van de Wajong-uitkering tot 27 jaar is het inkomen uit werk, aangevuld tot 
75% van het minimumloon. Wie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, krijgt 
75% WML. Werken loont. In de regel zal de jonggehandicapte met arbeid meer 
verdienen dan 20% WML. Als hij precies dat bedrag verdient, dan ontvangt hij een 
inkomensondersteuning van 55% WML. Indien hij meer verdient dan 20% WML 
wordt de helft van dat meerdere inkomen in mindering gebracht op voornoemd 
bedrag van 55% WML. Met andere woorden, de jonggehandicapte gaat er in totaal 
een halve euro in bruto inkomen op vooruit bij iedere euro die hij meer verdient. De 
netto inkomensvooruitgang is zelfs nog groter doordat de arbeidskorting toeneemt bij 
een hoger inkomen uit arbeid. Meer werken is dus lonend voor een 
jonggehandicapte. 
Na 27 jaar wordt het inkomen van iemand die volledig zijn verdiencapaciteit benut, 
aangevuld tot 100% WML. De ondergrens is ook hier 75 % WML. 
 
Op dit moment voert het UWV de Wajong uit. De dienstverlening aan de doelgroep 
vindt sinds de invoering van de nieuwe Wajong plaats vanaf 30 werkpleinen. In tabel 
1a is te zien welke vergoeding het UWV krijgt voor de re-integratie van de doelgroep. 
Daarnaast krijgt het UWV een vergoeding voor de uitvoering van de Wajong. Dat 
bedrag is in tabel 1b te vinden. 
 
 
Tabel 1a: Re-integratiemiddelen Wajong– begrotingsstukken 2011 
(x € 1 
miljoen) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Reintegratie 113 165 141 153 156 
 
 
Tabel 1b: Uitvoeringskosten Wajong 
(x € 1 miljoen) 2010 2011 2012 2013 2014 
Uitvoeringskosten 97 99 108 114  120 
 
 
Gezien de plannen van het nieuwe kabinet zullen alle re-integratie middelen van het 
UWV naar gemeenten gaan, en zal bovendien een deel van de uitvoeringskosten 
van UWV naar gemeenten gaan. 
 
 



Kabinetsplannen Wajong 
In de plannen van het kabinet wordt de Wajong per 1 januari 2012 beperkt en alleen 
toegankelijk voor jongeren die volledig duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Deze 
regeling blijft naar verwachting uitgevoerd worden door het UWV. De overige nieuwe 
instroom, arbeidsgehandicapten die niet volledig duurzaam arbeidsgehandicapt zijn, 
wordt onderdeel van de regeling werken naar vermogen en zal zich bij de gemeente 
melden. 
Het zittende bestand, dat is iedereen die voor de ingangsdatum van de regeling 
werken naar vermogen in de Wajong is gekomen, zal worden herbeoordeeld. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen de groep die onder de oude Wajong (voor 1 
januari 2010) en de groep die onder de nieuwe Wajong (na 1 januari 2010) valt. 
De groep die voor 1 januari 2010 in de Wajong is gekomen, zo’n 190.000 mensen, 
wordt vooralsnog geen onderdeel van de regeling Werken naar Vermogen. Het 
resultaat voor de herbeoordeling wordt vooral gebruikt om te bepalen voor wie na 1 
januari 2014 de uitkering omlaag gaat van 75% naar 70% van het WML (in het 
regeerakkoord staat dat Wajongers die niet volledig duurzaam arbeids-gehandicapt 
zijn per 1 januari 2014 een lagere uitkering krijgen.). Deze herbeoordeelde groep 
komt niet in aanmerking voor een vermogens- of een partnertoets.  
Voor de groep die valt onder de nieuwe Wajong, die per 1 januari 2010 is ingegaan, 
gelden andere regels. Die groep wordt nu al ingedeeld in resp. uitkeringsregeling, 
studieregeling of werkregeling. Het is de verwachting dat mensen die nu in 
werkregeling van het UWV zitten, wel onderdeel worden van de regeling werken naar 
vermogen.  
 
 
2. Cijfers over de doelgroep 
 
De instroom in de Wajong neemt sterk toe. Zie hiervoor Tabel 2: 
 
 
Tabel 2: Ontwikkeling Wajong bestand 
Jaar Aantal 
2005 147.161 
2006 155.860 
2007 166.805 
2008 178.590 
2009 192.500 
Apr. 
2010 

195.100 

 
 
Wajongers stromen wel als jongeren (tot 30) in, maar het bestand bestaat niet alleen 
uit jongeren. Zie tabel 3: 
 
 
 
 
 



 
Tabel 3: Wajong populatie naar leeftijd en geslacht (bron: SCP) 
 Totaal  Man  Vrouw  
Jaar 2001 2006 2001 2006 2001 2006 
18 tot 30  38.900  56.440 20.930 31.380 17.930 24.980 
30 tot 50 60.070 64.380 33.200 34.940 26.830 29.400 
50 tot 65 21.160 26.200 11.690 14.840 9.470 11.360 
 
 
De regionale spreiding van de Wajong is opvallend, zie daarvoor tabel 4: 
 
 
Tabel 4: Aantal Wajongers in 2006 per regio (bron: SCP) 
Regio Absoluut aantal Per 10.000 

inwoners 
Noord-Nederland 19.690 183 
Oost-Nederland 35.150 161 
West-Nederland 56.660 116 
Zuid-Nederland 32.370 143 
 
 
Een deel van de Wajongers zit in een instelling. Dat is een indicatie van de zwaarte 
van de problematiek. Het deel dat een eenpersoonshuishouden vormt, neemt echter 
sterk toe. 
 
 
Tabel 5: Situatie huishouden Wajonger in 2001 en 2006 in absolute aantallen 
(bron: SCP) 
Situatie huishouden 2001 2006 
Eenpersoonshuishouden 29.980 42.590 
Samenwonend zonder 
kind 

13.860 16.010 

Samenwonend met kind 8.500 9.850 
Alleenstaande ouder 2.160 3.060 
Thuiswonend kind 26.170 34.320 
Wonend in instelling 35.080 36.380 
 
 
Tabel 6: Werkende Wajongers (bron: UWV) 
 Absoluut aantal 

eind 2008 
Absoluut aantal 
eind 2009 

Aantal Wajongers 
(totaal) 

178.590 191.957 

Waarvan werkende 
Wajongers (totaal) 

46.113 47.614 

Waarvan bij 
reguliere werkgever 

20.657 21.961 

Waarvan bij WSW 25.456 25.663 



3. Belangrijke rapporten over de Wajong 
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