
Wet werken naar vermogen (WWNV)
Begin 2012 wordt het wetsvoorstel Invoeringswet Wet 
werken naar vermogen aan de Tweede Kamer toe-
gestuurd. Met de Wet werken naar vermogen (WWNV) 
treden wijzigingen op in de WWB/WIJ, Wsw en Wajong.  
 De WWNV gaat in op 1 januari 2013. Gemeenten krijgen 
dan te maken met een nieuwe groep klanten.

Wat verandert er met de WWNV?
De invoering van de WWNV heeft een aantal gevolgen:
  Een deel van de Wajong, de Wet werk en bijstand en  

de Wet sociale werkvoorziening gaan op in de WWNV. 
De WWNV is één regeling voor alle personen met 
arbeidsvermogen die voorheen een beroep zouden 
doen op de WWB/WIJ, Wsw of Wajong. 

  Voor iedereen die in de WWNV komt, geldt een partner- 
en middelentoets. 

  De Wajong blijft bestaan. Maar Wajong is alleen nog toe-
gankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. 

  Alle klanten die vóór 2012 in de Wajong zijn ingestroomd 
en de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte Wajongers 
uit het cohort 2012 blijven onder de verantwoordelijkheid 
van UWV vallen. Dit betekent dat UWV verantwoordelijk blijft 
voor ongeveer 230.000 Wajongers (prognose 1-1-2013).

Factsheet
De gemeenten hebben informatie nodig om een beeld te 
krijgen van de groep klanten die bij de invoering van de 
WWNV bij de gemeenten aanklopt. Om dit beeld te kunnen 
vormen, hebben we in dit factsheet een beeld geschetst 
van de groep klanten die in 2010 in de werkregeling of de 
studieregeling van de Wajong is ingestroomd. 

De achtergrond van Wajongers
Wajong is een uitkering voor jonggehandicapten. Iemand 
is jonggehandicapt als hij vanaf jonge leeftijd een ziekte 
of handicap heeft. 

Schoolachtergrond
Ruim eenderde van de groep klanten die in 2010 in de 
werk- of studieregeling van de Wajong is ingestroomd, 
heeft voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gevolgd of op 
een praktijkschool (PRO) gezeten. In tabel 1 staat het 
huidige of laatste gevolgde schooltype. Een groot deel 
van deze Wajongers maakt zijn opleiding niet af.

Woonsituatie
  Het grootste deel van de groep klanten die in 2010 in de 

werk- of studieregeling van de Wajong is ingestroomd 
(68 procent) woonde tijdens aanvraag bij zijn ouders,  
bij familie of in een pleeggezin. 

  19 procent woonde zelfstandig of samen.
  13 procent woonde in een instelling of zelfstandig  

met begeleiding. 

Persoonlijke kenmerken
In tabel 2 staan een aantal persoonlijke eigenschappen 
van groep klanten die in 2010 in de werk- of studieregeling 
van de Wajong is ingestroomd.
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Tabel 2: Kenmerken instroom nieuwe Wajong (2010)

WWNV

geslacht

man 57%

vrouw 43%

gemiddelde leeftijd 21

leeftijdsklasse bij instroom

18 en 19 jaar 62%

20 t/m 24 jaar 23%

25 t/m 34 jaar 11%

35 jaar en ouder 4%

diagnosegroep

ontwikkelingsstoornissen 67%

verstandelijke beperking 37%

    autistisch spectrum stoornis 15%

    aandachttekortstoornis (o.a. ADHD) 9%

    overige ontwikkelingsstoornissen 6%

psychiatrische ziektebeelden 19%

   persoonlijkheidsstoornissen 7%

   stemmingsstoornissen 3%

   schizofrenie en overige psychosen 3%

   overige psychiatrische ziektebeelden 6%

somatische ziektebeelden 13%

aandeel in de instroom 100%

Tabel 1: Huidige of laatste schooltype Wajongers, 
instroom 2010

WWNV

Voortgezet en special onderwijs (VSO) 20%

Praktijkonderwijs (PRO) 17%

LBO/VMBO/MAVO 11%

HAVO/VWO 5%

ROC/MBO 34%

HBO/WO 14%



  Er zijn meer mannen dan vrouwen in de nieuwe Wajong 
ingestroomd. De ziektebeelden (verstandelijke beperking, 
autisme en ADHD) komen namelijk vaker voor bij mannen 
dan bij vrouwen.  

  De gemiddelde leeftijd is 21 jaar, maar 62 procent van 
de groep is bij instroom in de Wajong 18 of 19 jaar.  
15 procent is ouder dan 24 jaar.

De meest voorkomende ziektebeelden zijn de ontwikkelings-
stoornissen: verstandelijke beperkingen, autisme en 
aandacht tekortstoornis (ADHD). Daarnaast zijn er relatief 
veel Wajongers met een psychiatrisch ziektebeeld.  
Vooral bij Wajongers die tijdelijk geen arbeidsmogelijk-
heden hebben. 

Er zijn relatief weinig Wajongers met een zuiver 
lichamelijke aandoening (somatische ziektebeelden). 
Daarnaast heeft bijna de helft van de jongeren meerdere 
ziektebeelden (comorbiditeit). 

Wat kunnen gemeenten verwachten na het 
invoeren van de Wet werken naar vermogen?

Instroom
Jaarlijks komen er ongeveer 16.400 Wajongers bij (zie tabel 3):
  15.000 Wajongers uit nieuwe uitkeringen (nieuwe 

Wajong), en
  1.400 Wajongers uit uitkeringen die eerder zijn beëindigd 

(voornamelijk oude Wajong). 

Wij verwachten dat dit aantal in 2013 ongeveer hetzelfde blijft. 

Wie heeft ondersteuning van gemeenten nodig?
Van de 15.000 jongeren met een beperking hebben alleen 
de jongeren met een bepaalde mate van arbeidsmogelijk-
heden straks ondersteuning nodig van gemeenten. Dit is 
ongeveer 85% van deze groep, dus ongeveer 12.750 
jongeren. Maar de verwachting is dat niet al deze 
jongeren een beroep zullen doen op de gemeenten. 

Jongeren met een beperking die duurzaam geen arbeids-
mogelijkheden hebben zullen nog steeds een Wajong-
uitkering krijgen. Momenteel verwachten we dat ongeveer 
15 procent van de totale groep jongeren met een 
beperking duurzaam geen arbeidsmogelijkheden heeft. 

De jongeren met arbeidsmogelijkheden (ongeveer 12.750) 
zijn te verdelen in een aantal subgroepen: 
  Jongeren met een beperking die studeren. 

  Ongeveer 35 procent van de nieuwe instroom in de 
Wajong zit op school of volgt een bedrijfsopleiding.  
 

Zolang zij studeren komen zij, in tegenstelling tot wat 
nu het geval is in de Wajong, niet in aanmerking voor 
een uitkering in het kader van de WWNV. Het grootste 
deel zit op het voortgezet speciaal onderwijs (34 procent), 
het praktijk onderwijs (18 procent) of het MBO/ROC  
(28 procent).  

  Jongeren met een beperking die tijdelijk geen arbeids-
mogelijkheden hebben. 

  Ongeveer 20 procent van nieuwe instroom in de Wajong 
heeft tijdelijk geen arbeidsmogelijkheden omdat ze 
bijvoorbeeld bezig zijn met een behandeling. Deze groep 
omvat naar verhouding veel jongeren met een psychiatrische 
aandoening als Borderline of schizofrenie. Pas als de 
behandeling afgesloten is wordt duidelijk of de persoon 
in kwestie ook daadwerkelijk arbeidsmogelijkheden heeft. 
Gedurende de behandeling zijn ze dus niet beschikbaar 
voor bemiddeling naar werk. Ze kunnen overigens wel 
een uitkering in het kader van de WWNV aanvragen.

  De rest (30 procent) bestaat uit jongeren die 
beschikbaar zijn voor begeleiding naar werk. 

Welke ondersteuning hebben deze jongeren nodig om te 
kunnen werken?
Eind 2010 werkten ruim 50.000 van de 205.000 Wajongers, 
ofwel 25 procent. Daarvan werkt de helft bij een reguliere 
werkgever. De andere helft werkt in een sociale werkplaats. 

Wajongers hebben dus wel arbeidsmogelijkheden,  
maar kunnen die vaak alleen maar realiseren als ze 
ondersteuning krijgen. Tabel 4 geeft voor de werkende 
Wajongers, die in 2010 zijn ingestroomd, weer in welke 
mate ondersteuning nodig is en welke vormen van 
ondersteuning dat zijn. Daaruit blijkt dat eind 2010  
29 procent van de werkende Wajongers dat deed  
met ondersteuning van een of meer voorzieningen  
en 18 procent via een re-integratietraject. 
Het gaat hier wel om recente instroom. Veel van deze 
jongeren zijn nog bezig met een traject dat tot werk  
moet leiden. Het aandeel jongeren dat werkt met 
ondersteuning zal nog fors toenemen.

Loondispensatie
Tabel 4 laat ook zien dat eind 2010 bij de instroom in  
2010 nog maar bij 3 procent loondispensatie is ingezet. 
Loondispensatie betekent dat een werkgever een 
Wajonger minder loon mag betalen dan het wettelijk 
minimumloon (WML). Het verschil tussen het WML en  
het uitbetaalde loon wordt door de uitkeringsverstrekker 
als uitkering uitbetaald. 
Als de Wajongers langer een uitkering krijgen neemt  
het percentage dat met loondispensatie werkt toe.  
Van alle Wajongers die in juni 2010 bij een reguliere 
werkgever werkten heeft 35 procent dat gedaan met 
loondispensatie. 

We verwachten dat uiteindelijk een groot deel van de 
werkende jongeren met een beperking daarbij langdurig 
of permanent ondersteuning nodig zal hebben. 

Tabel 3: ontwikkeling Wajong
2009 2010 2011 2012

Nieuwe uitkeringen 17,6 17,8 16,4 16,4
- oude Wajong 17,6 8,0 1,6 1,4
- nieuwe Wajong - 9,8 14,8 15,0

Beëindigingen 4,3 4,6 5,4 5,1

Lopend bestand 192,0 205,1 216,1 227,4



Verwachtingen voor 2013
In tabel 5 staan de verwachtingen voor 2013 na het invoeren 
van de WWNW.
Maximaal 4.500 jongeren zullen direct beschikbaar zijn 
voor bemiddeling naar werk. Hoeveel van deze jongeren 
ook daadwerkelijk aan de deur van de gemeente zullen 
kloppen is nog onduidelijk.

Dit beeld zal veranderen in de toekomst. Wij verwachten 
dat bij ongeveer de helft van de groep met tijdelijk geen 
arbeidsmogelijkheden, zal blijken dat zij uiteindelijk geen 
arbeidsmogelijkheden hebben. Zij stromen dan alsnog de 
Wajong in. Hierdoor stijgt het percentage dat aangewezen 
is op de Wajong tot circa 25 procent. Over welke periode 
dat plaatsvindt weten we niet. Maar waarschijnlijk gaat 
het om meerdere jaren. De helft die uiteindelijk wel 

arbeidsmogelijk heden heeft zal na het afronden van de 
behandeling beschikbaar zijn voor bemiddeling naar 
werk. Waarschijnlijk vraagt niet iedereen uit deze groep 
ook een uitkering aan. Zoals oud-studenten die na het 
afronden van de behandeling hun studie hervatten.  
Ook kunnen er jongeren bij zitten die weer gezond zijn. 

De groep studerende jongeren is na het afronden van  
de opleiding beschikbaar voor bemiddeling naar werk.  
De verwachting is dat 20 tot 30 procent binnen een jaar 
de opleiding afmaakt. Ook hier geldt dat het maar de 
vraag is of iedereen een uitkering aanvraagt omdat zij  
via de school een baan gevonden kunnen hebben. 

Let op: ongeveer tweederde van de jongeren (zie ook 
kenmerken) die straks onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeenten valt, woont nog bij de ouders. Maar een klein 
deel (7 procent) woont samen of is getrouwd. Dat betekent 
dat waarschijnlijk een grote groep niet in aanmerking komt 
voor een uitkering WWNV omdat ze niet aan de huishoud-
inkomenstoets voldoen.

Wat betekent dit voor de gemiddelde gemeente?
In de gemeente Delft (bijna 96.760 inwoners in 2010) 
stroomden 101 jongeren in 2010 de Wajong in. Volgens 
tabel 4 betekent dat in 2013 in eerste instantie maximaal 
ongeveer 30 jongeren met een beperking beschikbaar  
zijn voor werk. Op termijn zal dat oplopen tot maximaal  
75 per jaar, maar waarschijnlijk zijn het er minder.  
Het duurt jaren voor dat die situatie zich voordoet. 

Een gemeente als Midden Delfland (17.890 inwoners in 2010) 
had 6 nieuwe Wajongers in 2010. Deze gemeente zal in 2013 
in eerste instantie te maken hebben met maximaal 2 jongeren 
met een beperking die beschikbaar zijn voor werk, wat kan 
oplopen tot uiteindelijk maximaal 4 á 5 per jaar. 

Wilt u meer informatie?

Voor meer gedetailleerde informatie over de Wajong: 
Zie de Wajongmonitor 2010.
Berendsen, E., Stoutjesdijk, M., Ende, I. van den, Havinga, 
H., Spaan, B. & Rijssen, J. van (2011). Wajongmonitor: 
tweede rapportage. Een analyse van de nieuwe Wajong in 
2010. UWV, Amsterdam: http://www.uwv.nl/overuwv/
kennis-publicaties/kennis/monitoren.aspx

Voor meer specifieke informatie over de Wajong per gemeente: 
Zie de Atlas sociale verzekeringen.
Hierin zijn per provincie en per gemeente de kerncijfers 
voor onder andere de Wajong weergegeven. UWV (2010). 
Atlas sociale verzekeringen. Amsterdam: 
http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-publicaties/
statistische-publicaties/regionale_geg_atlas_sv.aspx

Tabel 5: Situatie na invoering van de WWNV

2011 2013*
Verdeling 
(%)

Struc turele  
verdeling

jongeren met een 
arbeidsbeperking 15.000 15.000 100% 15.000

Wajong 15.000 2.250 15% 3.750

aangewezen op de 
gemeenten

0 12.750 85% 11.250

waarvan:
- studerenden 0 5.250 35% 0

-  tijdelijk geen arbeids- 
mogelijkheden

0 3.000 20% 0

-  beschikbaar voor 
begeleiding naar werk 0 4.500 30% 11.250

* Aantallen zijn afgerond 

Tabel 4: Regulier werkende Wajongers en inzet van 
re-integratiemiddelen (instroom nieuwe Wajong in 2010)

aantal
% van aantal werkenden 
bij reguliere werkgever

inzet ondersteuning (voor-
zieningen en instrumenten)

jobcoach 235 21%

loonkostensubsidie 128 12%

loondispensatie 33 3%

overige voorzieningen 25 2%

werkt met tenminste één 
voorziening/instrument

319 29%

ingezette (ingekochte) 
re-integratietrajecten*

201 18%

  reguliere trajecten 74 7%

   IRO (individuele re-integratie 
overeenkomst)

74 7%

  gesubsidieerde arbeid 26 2%
  overig 27 2%

* Het gaat hier om trajecten die zijn ingezet. De meeste trajecten lopen nog. 



UWV
Oktober 2011
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


