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Samenvatting en conclusies 

Het merendeel van de cliënten beoordeelt de dienstverlening door UWV en gemeen-

ten voor de invoering van de Participatiewet in algemene zin als voldoende. Toch 

denkt slechts één op de drie dat de dienstverlening heeft bijgedragen aan het ver-

groten van de kans op werk. 
 

44% van de ondervraagde WWB’ers verwacht geen werk meer te vinden en is ont-

moedigd bij het zoeken naar werk.  59% is van mening vrijgesteld te zijn van de 

verplichting naar werk te zoeken of mee te werken aan re-integratie.  

 

40% van de ondervraagde Wajongers werkt op het moment van enquêteren niet en 

is ook niet op zoek naar werk. Dit komt overeen met de bevinding van UWV, dat 

ongeveer 40% van de instroom in de werkregeling tijdelijk geen arbeidsmogelijkhe-

den heeft. 

 

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inzet van trajecten en 

voorzieningen voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen die tot de doelgroep 

van de Participatiewet behoren. In vergelijking met jongeren in de WWB zijn zij 

minder zelfredzaam. 

 

Gemeenten registreren over het algemeen niet welke niet-uitkeringsgerechtigen 

zich bij gemeenten melden voor ondersteuning, als er geen ondersteuning wordt 

verleend.  

 

Voor u ligt de nulmeting van het klantonderzoek monitor Participatiewet. Als meet-

moment is 1 december 2014 aangehouden. Het doel van de nulmeting is om in 

kaart te brengen wat de ervaringen van de mensen zijn die vanaf 1 januari 2015 

vallen onder de doelgroep Participatiewet met de op werk gerichte ondersteuning 

van gemeenten en UWV, voorafgaand aan de invoering van de Participatiewet. Dit 

ervaringsonderzoek zal worden herhaald in 2017 en 2019 onder personen die op dat 

moment vallen onder de vorenbedoelde doelgroep. 

 

De Participatiewet heeft als doel dat meer mensen met een arbeidsbeperking gaan 

deelnemen aan het arbeidsproces. Gemeenten zijn onder deze wet verantwoordelijk 

voor de re-integratie van mensen die zijn aangewezen op (tijdelijke) ondersteuning 

om in hun bestaan te voorzien en/of op ondersteuning om aan werk te komen. Con-

creet gaat het om mensen die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en 

bijstand (WWB), mensen die niet meer kunnen instromen in de Wet werk en ar-

beidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) of de Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw), de niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) die ondersteuning wensen van 

gemeenten en mensen met een uitkering op grond van de IOAW, IOAZ of Anw. De 

groep die voor 1 januari 2015 een Wajong-uitkering ontvangt, valt niet onder de 

Participatiewet, maar maakt wel aanspraak op de extra banen in het kader van de 

baangarantieregeling/quotumwet. 

 

Uit de groep mensen op de Wsw wachtlijst is geen specifieke steekproef getrokken. 

De belangrijkste onderzoeksvraag voor de monitor ligt in de mate waarin deze men-

sen toegang krijgen tot de extra-banen. Voor deze regeling zijn mensen die voor-

heen op de wachtlijst Wsw stonden een prioritaire doelgroep. Om deze analyse in de 

vervolgonderzoeken in 2017 en 2019 mogelijk te maken is een bestand vastgelegd 

waarin staat wie eind 2014 op de wachtlijst Wsw stond. Door dit bestand te koppe-

len met (bijvoorbeeld) de polisadministratie en de SRG is in de vervolgonderzoeken 
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na te gaan in hoeverre mensen uit deze groep werk hebben gevonden, in hoeverre 

de extra-banen hierbij een rol hebben gespeeld en in hoeverre daarbij re-

integratieinstrumenten zijn ingezet. 

 

De verwachting is dat gemeenten met de nieuwe instrumenten die hen onder de 

Participatiewet ter beschikking staan, beter in staat zijn om mensen met een ar-

beidsbeperking aan het werk te krijgen. 

 

De vraag die de Inspectie in het klantonderzoek beantwoordt luidt als volgt: 

 

“Welke op werk gerichte ondersteuning van gemeenten, UWV en de werkgever erva-

ren mensen uit de doelgroep van de Participatiewet en hoe oordelen zij hierover?” 

 

Deze vraag wordt voor de volgende doelgroepen beantwoord (meetmoment decem-

ber 2014): 

 

- Mensen met een uitkering op grond van de WWB; 

- Mensen met een uitkering op grond van de Wajong; 

- De niet-uitkeringsgerechtigden; 

 

In tegenstelling tot de andere onderzoekspopulaties is het onderzoek onder Nuggers 

kwalitatief van aard in plaats van kwantitatief. Om deze reden wordt in het onder-

zoek onder Nuggers niet met tabellen of percentages gewerkt. 

 

Conclusies WWB 

 
Algemeen 

  Na weging op basis van leeftijd en opleidingsniveau bestaat de respons van de 

WWB voor 9% uit jongeren (<27 jaar), 41% is tussen de 27 en 45 en de helft is 

ouder dan 45 jaar.  

  Het opleidingsniveau is gevarieerd, maar het grootste deel van de respondenten 

is niet in het bezit van een startkwalificatie (65%). 

  Slechts 3% van de WWB’ers ervaart geen enkele belemmering voor werk. Licha-

melijke gezondheid wordt door de meeste respondenten (53%) als belemmering 

genoemd. Hierin wijkt de WWB af van de Wajong, waar psychische gezondheids-

problemen vaker spelen. Vooral mensen in de leeftijd tot 45 jaar ervaren dat ze 

te weinig of niet de juiste werkervaring hebben en dat er te weinig banen zijn 

voor de opleiding die ze hebben gevolgd. Vrouwen en mensen in de leeftijdscate-

gorie 27 tot 44 jaar ervaren vaker dan andere groepen een belemmering als ge-

volg van zorgtaken, het niet op onregelmatige tijden kunnen werken en het aan-

tal uur dat men beschikbaar is voor werk. Slechts een klein deel van de WWB’ers 

(3%) zoekt niet naar werk, omdat ze niet gemotiveerd is om te werken. Een 

groot deel van de WWB’ers is ontmoedigd bij het zoeken naar werk.  
  

Ervaringen met ondersteuning door gemeenten 

  Ongeveer tweederde (65%) van de WWB’ers had in de tweede helft van 2014 

een vaste contactpersoon bij de sociale dienst. WWB’ers met een vaste contact-

persoon hebben in 2014 meer persoonlijke gesprekken gevoerd dan WWB’ers 

zonder. 70% van de WWB’ers vindt het makkelijk om met de sociale dienst in 

contact te komen als ze een vraag hebben.  

  55% van de WWB’ers heeft in de tweede helft van 2014 ondersteuning ervaren 

van de sociale dienst. Hulp om een training, cursus of opleiding te volgen, bij het 

schrijven van een sollicitatiebrief of CV en bij het zoeken naar vacatures komen 

het vaakst voor. Naast de hulp van de sociale dienst heeft 13 tot 15% van de 
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WWB’ers gebruik gemaakt van schuldhulpverlening of hulp vanuit de Wmo en de 

GGZ.  

  59% van de WWB’ers is naar eigen zeggen vrijgesteld van de verplichting om 

naar werk te zoeken of mee te werken aan re-integratie. Het verschil tussen het 

aantal geregistreerde ontheffingen (17%) en het aantal ervaren vrijstellingen is 

opmerkelijk groot. Overigens is 43% van de mensen die een vrijstelling rappor-

teert van plan om in de komende periode naar werk te gaan zoeken. Het aantal 

gesprekken dat is gevoerd wijkt niet af van de groep zonder vrijstelling. Ze zijn 

wel minder positief over hun kansen om werk te vinden en ervaren meer belem-

meringen. Van de WWB’ers zonder vrijstelling heeft 22% met de gemeente af-

spraken gemaakt over het aantal keer dat men moet solliciteren.  

  Ruim een kwart van de WWB’ers heeft ervaring met handhaving door de ge-

meente.  
 

Ervaringen met werk en werkgerelateerde ondersteuning 

  Iets meer dan 40% van de WWB’ers heeft in de afgelopen twee jaar betaald of 

onbetaald werk gedaan. In de helft van de gevallen ging het om onbetaald werk 

zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. Het aandeel met betaald werk in de afgelo-

pen twee jaar neemt af naarmate de leeftijd stijgt.  

  Een vijfde (20%) van de WWB’ers heeft gewerkt met behoud van uitkering, 1% 

heeft gewerkt met loonkostensubsidie. Onder de mensen met recente werkerva-

ring gaat het om respectievelijk 42% en 3% van de WWB’ers. 
 

Oordeel over de dienstverlening 

  WWB’ers geven de dienstverlening van de sociale dienst gemiddeld een 6,5. Het 

gemiddeld rapportcijfer is slechts een fractie hoger als mensen hulp hebben ge-

kregen bij het zoeken van vacatures (6,8), een vacature hebben gekregen (6,6) 

of hulp hebben gehad bij het schrijven van een sollicitatiebrief of CV (6,7). Men-

sen die geen vast contactpersoon hebben zijn wel minder tevreden (6,0). 
 

Effect van de ondersteuning 

  Het percentage WWB’ers dat aangeeft dat de hulp zinvol was (46%) en moti-

veerde om werk te zoeken (41%) is hoger dan het percentage dat aangeeft dat 

de hulp de kansen op werk heeft vergroot (30%).  

  Maar weinig WWB’ers die hebben gewerkt met behoud van uitkering of met loon-

kostensubsidie (8%) denken dat de werkgever hen in dienst had genomen als zij 

niet met behoud van uitkering of een loonkostensubsidie hadden kunnen werken. 

Verder denkt 21% dat de kans op een gewone baan met een salaris die door de 

werkgever wordt betaald groter is geworden door het werk met loonkostensubsi-

die of behoud van uitkering. 42% denkt dat de kans niet groter is geworden. 

  22% van de WWB’ers die in de afgelopen twee jaar gebruik heeft gemaakt van 

loonkostensubsidie of met behoud van uitkering heeft gewerkt, werkt nu zonder 

de inzet van deze instrumenten. 

 

Conclusies Wajong 
 

Algemeen 

  De analyse betreft het deel Wajongers dat tot en met 2014 in de Werkregeling 

van de Wajong terechtkwam, omdat deze groep qua ondersteuning naar werk 

vergelijkbaar is met de jonggehandicapten die vanaf 2015 in de Participatiewet 

stromen. 

  Het gaat voor het overgrote deel (ca 80%) om jongeren tot 25 jaar, waarvan de 

meerderheid nog bij de ouders woont.  
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  Een aanzienlijk deel (ca 40%) bezit geen startkwalificatie. Daarnaast heeft onge-

veer 30% een opleiding in het Speciaal Onderwijs afgerond. 

  De samenstelling van de populatie in de Werkregeling is zeer divers in de mate 

waarin sprake is van werkmogelijkheden: Bijna 40% werkt op het moment van 

enquêteren niet en is ook niet op zoek naar werk. Dit komt overeen met de be-

vinding van UWV, dat ongeveer 40% van de instroom in de werkregeling tijdelijk 

geen arbeidsmogelijkheden heeft. Daar staat tegenover dat 40% op het enquê-

temoment juist werkzaam is.  

  Wajongers noemen diverse belemmeringen die het voor hen moeilijk maken om 

een betaalde baan te bemachtigen, waarbij het vaak gaat om een combinatie van 

obstakels. Het vaakst wordt de psychische gezondheid als belemmering ge-

noemd, namelijk door 2 op de 3 niet-werkende Wajongers in de Werkregeling. 
 

Ervaringen met ondersteuning vanuit UWV 

  De mate waarin de Wajonger contact heeft met UWV varieert sterk. 40% heeft 

het afgelopen half jaar in het geheel geen contact gehad met een medewerker 

van UWV en een kwart heeft geen vast contactpersoon. 

  Voor ruim de helft van de Wajongers die volgens UWV nu of in de toekomst kun-

nen werken heeft UWV volgens de Wajonger een Participatieplan opgesteld, voor 

een kwart niet en de rest weet dit niet.  

  Ruim 8 op de 10 van deze Wajongers met directe of toekomstige arbeidsmoge-

lijkheden geeft aan dat er geen afspraken met UWV zijn gemaakt over het aantal 

te verrichten sollicitaties. Dit hangt samen met het gegeven dat de Wajong-

populatie deels bestaat uit personen die onvoldoende zeldredzaam zijn om zelf-

standig naar werk te zoeken.  

  Hulp bij sollicitatieactiviteiten (gesprek voeren, brief schrijven) wordt weinig ge-

boden door UWV, namelijk aan circa 10% van degenen die dergelijke sollicitatie-

activiteiten uitvoeren. Ook deelname aan een re-integratietraject of ondersteu-

ning om een training of opleiding te volgen komt weinig voor (10% à 20%). 

  Zo’n 1 op de 5 Wajongers maakt gebruik van de digitale ondersteuning van UWV. 

Vooral Wajongers zonder startkwalificatie maken hier weinig gebruik van. 

 

Ervaringen met werk en werkgerelateerde ondersteuning 

  Zo’n 40% van de Wajongers in de Werkregeling werkt op het moment van en-

quêteren. Daarnaast heeft nog eens 20% de afgelopen twee jaar gewerkt, maar 

was op het enquêtemoment niet langer werkzaam. 

  Bij de helft van de banen die Wajongers de afgelopen twee jaar hebben uitgeoe-

fend betreffen reguliere, betaalde banen (in loondienst, uitzendbureau of ZZP-

er). Bij de andere helft gaat het om vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats. 

  Meer dan de helft van deze werkzame Wajongers heeft hulp gekregen van een 

jobcoach, waarover de meerderheid (zeer) tevreden was.  
  Bij ongeveer een kwart heeft een aanvulling op het loon plaatsgevonden, terwijl 

ruim 10% op een proefplaatsing werkzaam is geweest.  

 

Oordeel over de dienstverlening 

  Zo’n 70% van de Wajongers beoordeelt de dienstverlening vanuit UWV als vol-

doende, 30% als onvoldoende. Gemiddeld geven Wajongers de dienstverlening 

een 6,35. De beoordeling van de dienstverlening van Wajongers in de Werkrege-

ling blijft wel wat achter bij de beoordeling van Wajongers in één van de andere 

regelingen van het Wajong-regime dat vanaf 2010 geldt. Vooral Wajongers in de 

Werkregeling die de afgelopen 2 jaar gewerkt hebben maar op het enquêtemo-

ment geen baan meer hebben oordelen relatief negatief over de dienstverlening 

van UWV. 
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  Wajongers zijn over het algemeen positief over de bereikbaarheid van UWV in 

geval van vragen en over de tijdigheid van de uitkeringsbetaling. Minder tevre-

den is men over de mate waarin UWV aandacht heeft voor de persoonlijke situa-

tie van de Wajonger. 

 
Effect van de ondersteuning 

  Een aanzienlijk deel van de Wajongers die hebben gewerkt met een loonaanvul-

ling of op een proefplaatsing geeft aan dat men zonder deze instrumenten niet in 

dienst zouden zijn genomen. 

  Hoewel de helft van de Wajongers de hulp van UWV in algemene zin als zinvol 

beoordeelt, schat slechts een derde in dat de hulp van UWV de kans op het vin-

den van werk heeft vergroot en geeft 30% aan dat de hulp de Wajonger gemoti-

veerd heeft om werk te zoeken.  

 
Conclusies niet-uitkeringsgerechtigden 

 
Algemeen 

  De analyse betreft de Nuggers die in 2014 ondersteuning van de gemeente heb-

ben ontvangen.  

  Gemeenten zijn veelal niet in staat niet-uitkeringsgerechtigden aan te wijzen 

conform de definitie in de WWB/Participatiewet. Dit komt omdat veel gemeenten 

aangeven dit niet te registreren. Ook bij gemeenten die dit wel menen te doen, 

worden mensen aangewezen die weliswaar geen uitkering van de gemeente ont-

vangen, maar wel van UWV en daarmee geen nugger zijn in de zin van de wet. 

Dit betreft de meerderheid van de door de Inspectie geïnterviewde personen (17 

van de 29).  

  Leeftijd, gebrek aan werkervaring, evenals het te grote aanbod van werkzoeken-

den zijn de belangrijkste genoemde belemmeringen om aan het werk te gaan. 

  De meeste Nuggers klopten bij de gemeente aan, omdat hun WW afliep of omdat 

zij dachten in aanmerking te komen voor bijstand. Slechts één respondent heeft 

de gemeente zelf benaderd wetende dat deze hulp biedt bij het vinden en zoeken 

van werk. 

  Eenmaal bij de gemeente aangekomen konden respondenten vrijwel direct of op 

korte termijn starten met een traject. Slechts in een aantal gevallen stelde de 

gemeente voorwaarden van aanwezigheid. 
 

Ervaringen met ondersteuning vanuit de gemeente 

  De ondersteuning van gemeenten omvat in het merendeel van de gevallen on-

dersteuning bij het vinden van en solliciteren op vacatures (cv’s opstellen, jezelf 

profileren, sollicitatietraining).  

  In sommige gevallen kon de respondent ook invloed uitoefenen op de geboden 

ondersteuning zoals het willen krijgen van een bepaalde training of het willen oe-

fenen met specifieke vaardigheden. Dit kon echter niet in alle gevallen. In een 

enkel geval werd de ondersteuning bij gebrek aan budget door de gemeente 

stopgezet, dit terwijl de respondent in kwestie er nog graag gebruik van maakte. 

 
Oordeel over en effect van de ondersteuning 

  Het merendeel van de respondenten is positief over de ondersteuning door de 

gemeente. Zij ervaren een verbetering van hun arbeidsmarktpositie en zijn van 

mening dat de ondersteuning daaraan heeft bijgedragen. Een paar respondenten 

heeft dankzij de gemeente ook daadwerkelijk een baan gevonden. Daarnaast is 

een aantal respondenten minder positief of zelfs ronduit negatief over de dienst-

verlening van de gemeente. Waar men kritisch is geeft men aan dat de onder-

steuning niet goed aansloot bij hun persoonlijke situatie en dat het hen uiteinde-

lijk niet heeft geholpen bij het vinden van een baan. Het zijn vooral de hoger op-
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geleiden die minder positief zijn over de kwaliteit van de ondersteuning. Zij me-

nen dat deze gedateerd, te uniform en niet gericht op hoger opgeleiden is. 
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1 Inleiding 

1.1 Introductie 

 

Dit klantonderzoek vindt zijn oorsprong in het Plan van aanpak monitoring en evalu-

atie Participatiewet1, dat gelijktijdig met het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is 

gestuurd. Hierin is beschreven hoe de Participatiewet en de afspraak over banen 

kunnen worden gevolgd, namelijk in de zogeheten monitor Participatiewet.  

De monitoring van de Participatiewet bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief 

deel en kent drie focusgroepen: werkgevers, gemeenten en mensen uit de doel-

groep van de Participatiewet. Er zijn drie meetmomenten (2015, 2017 en 2019). 

Alle verschillende deelonderzoeken zijn input voor de evaluatie van de Participatie-

wet in 2019.  

 

De Participatiewet heeft als doel dat meer mensen met een arbeidsbeperking gaan 

deelnemen aan het arbeidsproces. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-

integratie van mensen die zijn aangewezen op, al dan niet tijdelijke, ondersteuning 

om in hun bestaan te voorzien en/of op ondersteuning om aan het werk te komen. 

Concreet gaat het om mensen die nu (tot 1-1-2015) een WWB-uitkering ontvangen, 

mensen die niet meer kunnen instromen in de Wajong of de Wsw en voldoen aan de 

voorwaarden van de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) die on-

dersteuning nodig hebben bij het zoeken naar werk en mensen met een uitkering op 

grond van de IOAW, IOAZ of Anw.  

 

Uit de groep mensen op de Wsw wachtlijst is geen specifieke steekproef getrokken. 

De belangrijkste onderzoeksvraag voor de monitor ligt in de mate waarin deze men-

sen toegang krijgen tot de extra-banen. Voor deze regeling zijn mensen die voor-

heen op de wachtlijst Wsw stonden een prioritaire doelgroep. Om deze analyse in de 

vervolgonderzoeken in 2017 en 2019 mogelijk te maken is een bestand vastgelegd 

waarin staat wie eind 2014 op de wachtlijst Wsw stond. Door dit bestand te koppe-

len met (bijvoorbeeld) de polisadministratie en de SRG is in de vervolgonderzoeken 

na te gaan in hoeverre mensen uit deze groep werk hebben gevonden, in hoeverre 

de extra-banen hierbij een rol hebben gespeeld en in hoeverre daarbij re-

integratieinstrumenten zijn ingezet. 

 

De groep die al voor 1 januari 2015 een Wajong-uitkering ontving, blijft onder de 

verantwoordelijkheid van UWV. Ondanks het feit dat zij niet onder de Participatiewet 

vallen, maken zij wel aanspraak op de extra banen in het kader van de baangaran-

tieregeling. In de Werkkamer (opgericht door VNG en de Stichting van de Arbeid) is 

afgesproken dat gemeenten en sociale partners Wajongers en mensen op de wacht-

lijst Wsw de eerste jaren (tot en met 2016) prioriteit geven bij de toeleiding naar 

garantiebanen bij reguliere werkgevers2. 

 

De verwachting is dat gemeenten met de (nieuwe) instrumenten die hen ter be-

schikking staan, beter in staat zijn om een integrale, efficiënte en effectieve aanpak 

van arbeidstoeleiding van mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Voor de 

re-integratieondersteuning krijgen gemeenten middelen uit het deelfonds Sociaal 

Domein. Met de Participatiewet krijgen gemeenten ook meer instrumenten ter be-

schikking om mensen met ondersteuning aan het werk te helpen. Het gaat onder 

 
1  Kamerstukken II, 2013-2013, 33566, nr. 65, 2 december 2013. Zie 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/brieven/2013/12/02/plan-van-aanpak-
monitor-en-evaluatie-participatiewet.html  

2  StvdA (2014) Uitgangspunten van De Werkkamer, 29 januari 2014. 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/brieven/2013/12/02/plan-van-aanpak-monitor-en-evaluatie-participatiewet.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/brieven/2013/12/02/plan-van-aanpak-monitor-en-evaluatie-participatiewet.html
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meer om (nieuwe) instrumenten zoals de loonkostensubsidie, no-riskpolis en be-

schut werk. Gemeenten mogen zelf bepalen, binnen de wettelijke kaders, wie voor 

welke ondersteuning in aanmerking komt.  

1.2 Doelstelling onderzoek  

 

Het doel van de monitor is om een goed beeld te krijgen van de werking van de 

Participatiewet en vast te stellen of er in de loop van de tijd sprake is van een ver-

betering voor de betrokkenen in vergelijking met de afzonderlijke regelingen (WWB 

en Wajong). 

 

Dit klantonderzoek is uitgevoerd door de Inspectie SZW ten behoeve van de monitor 

participatiewet en betreft de nulmeting van het ervaringsonderzoek onder klanten 

met als peildatum 1 december 2014. Het levert informatie over de ervaringen van 

de mensen uit de doelgroep Participatiewet met de op werk gerichte ondersteuning 

van gemeenten en UWV, voorafgaand aan de invoering van de wet. Dit onderzoek 

zal dienen als nulmeting voor de monitor die bestaat uit (herhaalde) ervaringson-

derzoeken in 2017 en 2019.  

1.3 Onderzoeksvragen 

 

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Welke op werk gerichte ondersteu-

ning van gemeenten, UWV en de werkgever ervaren mensen uit de doelgroep van 

de Participatiewet, en hoe oordelen zij hierover?  

 

De deelvragen van het onderzoek zijn:  
1.  Wat zijn de ervaringen van de doelgroep van de Participatiewet met de aanpak of 

ondersteuning van gemeenten en UWV? 

2.  Wat zijn de ervaringen van het deel van de doelgroep van de Participatiewet dat 

(deels) aan het werk is en die ondersteuning van de gemeente of UWV ontvangt, 

met het werk en de werkgever? 

3.  Hoe oordeelt de doelgroep van de Participatiewet over de kwaliteit en de toegan-

kelijkheid van de ondersteuning door de gemeente, UWV en de werkgever? 

4.  Ervaren mensen een verbetering in hun arbeidsmarktpositie en vinden zij dat de 

ondersteuning van de gemeente, UWV of de werkgever hier aan bij heeft gedra-

gen? 

1.4 Onderzoeksmethode  

 

WWB en Wajong 

De Inspectie SZW heeft een steekproef getrokken uit het UWV-bestand met alle 

lopende WWB- en Wajong-uitkeringen met peildatum 1 december 2014. De Inspec-

tie stelde daaraan de eis dat de uitkeringsgerechtigden in de maanden oktober en 

november 2014 daadwerkelijk een uitkering ontvingen. De selecties zijn gemaakt op 

basis van gegevens uit de polisadministratie, waarin alle inkomstenverhoudingen 

worden geregistreerd.  

 

Personen met een WWB-uitkering voor 65+ zijn niet in de steekproef betrokken. Na 

opschoning van het bestand is er uit de populatie een aselecte steekproef getrokken 

van 5.334 WWB’ers. Uit het populatiebestand van de Wajong zijn 2.800 personen 

geselecteerd. Er is daarbij gestratificeerd naar de oude Wajong (ingestroomd voor 

1-1-2010) met arbeidsmogelijkheden (AO-percentage < 80%) en de nieuwe Wajong 

(ingestroomd vanaf 1-1-2010). Uit de oude Wajong zijn random 1.000 Wajongers 

geselecteerd en uit de nieuwe Wajong random 1.800. De nieuwe Wajong bestaat uit 
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een drietal subregelingen: de Werkregeling, de Studieregeling en de Uitkeringsrege-

ling, waarbij in aantallen gerekend verreweg de grootste groep onder de Werkrege-

ling valt. Voor de analyse die beschreven wordt in dit rapport is ervoor gekozen om 

primair gebruik te maken van de respondenten vanuit de Werkregeling van de nieu-

we Wajong-populatie, aangezien deze populatie het sterkst overeenkomt met de 

groep jonggehandicapten die vanaf 1 januari 2015 in de Participatiewet stromen. 

Deze groep is zodoende in het kader van de nulmeting Participatiewet het meest 

relevant. Iedereen uit de steekproef heeft een vragenlijst toegezonden gekregen. 

 

Wsw 

Al geruime tijd wordt door Panteia in de Wsw-statistiek periodiek gerapporteerd over 

de Wsw wachtlijst. Met het oog op de vervolgmetingen van de monitor in 2017 en 

2019 zijn afspraken gemaakt over het bewaren van de gegevens over de Wsw 

wachtlijst eind 2014. In volgende metingen kan daardoor een analyse worden uitge-

voerd op een koppeling tussen (onder andere) deze gegevens, de polisadministratie 

en de Statistiek Re-integratie Gemeenten. Om daardoor na te gaan in hoeverre 

mensen op de wachtlijst werk hebben gevonden, of dit werk in het kader van de 

extra banen plaatsvindt en of daarbij re-integratievoorzieningen zijn ingezet. Bij het 

opstarten van de vervolgonderzoeken wordt expliciet aandacht gevraagd voor het 

opzetten van deze analyses. 

 

Nuggers 

De Inspectie heeft 18 gemeenten benaderd met de vraag of zij een lijst konden op-

leveren van niet-uitkeringsgerechtigden die in 2014 ondersteuning hebben genoten. 

Uiteindelijk zijn 29 telefonische interviews afgenomen. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de afzonderlijke hoofd-

stukken en bijlage 1. 

1.5 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 komen de ervaringen van mensen met een WWB-uitkering met de 

dienstverlening door gemeenten aan de orde. Hoofdstuk 3 omvat de ervaringen met 

de dienstverlening door UWV aan personen met een Wajong-uitkering. Tot slot komt 

in hoofdstuk 4 de populatie niet-uitkeringsgerechtigden aan de orde. 
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2 WWB 

2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk beschrijft de Inspectie de ervaringen van WWB’ers met de aanpak 

of ondersteuning van gemeenten tot 1 januari 2015. Het gaat om mensen met een 

lopende WWB-uitkering op 1 december 2014 die in de maanden oktober en novem-

ber 2014 een daadwerkelijk uitbetaalde uitkering hebben ontvangen. De responden-

ten hebben de vragenlijst in maart of april 2015 ingevuld. Op dat moment konden 

zij al zijn uitgestroomd.  

 

Uit de populatie is een aselecte steekproef getrokken van 5.334 WWB’ers. Er zijn 

1.600 mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, de respons bedraagt 30 procent. 

Na opschoning blijft een bestand over met 1.547 WWB’ers.3 

 

Jongere WWB’ers tot 35 jaar waren in de respons ondervertegenwoordigd en hoog-

opgeleide WWB’ers en WWB’ers ouder dan 55 oververtegenwoordigd. Weging op de 

variabelen opleiding en leeftijd heeft ertoe geleid dat laagopgeleide jongeren wat 

zwaarder worden meegewogen en hoogopgeleide WWB’ers steeds minder zwaar 

worden meegewogen naarmate ze in een hogere leeftijdscategorie vallen. 

2.2 Achtergrondkenmerken 

 

In tabel 2.1 zijn de leeftijd het geslacht en de uitkeringsduur weergegeven.4  

 

Tabel 2.1 Leeftijd, geslacht en duur van de uitkering 

  Percentage 

Leeftijd (n = 1.544) 18 t/m 26 9% 

 27 t/m 44 41% 

 45 tot 65 50% 

   

Geslacht (n = 1.544) Man 41% 

 Vrouw 59% 

   

Uitkeringsduur (n = 1.505) korter dan 6 maanden 4% 

 6 maanden tot 1 jaar 14% 

 1 tot 5 jaar 42% 

 5 tot 10 jaar 18% 

 10 tot 20 jaar 14% 

 Langer dan 20 jaar 8% 

 

De respons bestaat voor 41% uit mannen en 59% uit vrouwen. 9% van de respon-

denten is jonger dan 27, het grootste deel (50%) is ouder dan 45 jaar. Slechts een 

klein deel van de WWB’ers (18%) zit korter dan een jaar in de uitkering. Een uitke-

ringsduur van 1 tot 5 jaar komt het vaakst voor (42%), maar ook het aandeel 

WWB’ers dat langer dan 5 jaar in de uitkering zit is groot (40%). 

  

16% van de WWB’ers heeft in de afgelopen twee jaar ook een andere uitkering ont-

vangen. Het gaat dan in de meeste gevallen om een WW-uitkering (9%). Minder 

 
3  Doordat niet alle respondenten alle vragen hebben beantwoord kan de N bij de individuele tabellen en figuren 

lager zijn. 
4  Het betreft gewogen gegevens, die daardoor enigszins afwijken van de ongewogen gegevens in bijlage 1. 
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vaak is er sprake van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (4%) of een ziektewet-

uitkering (3%). Een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor jonggehandicapten kwam 

zelden voor (0,3%) evenals andere uitkeringen zoals Ioaw, Iaoz of Anw (1%).5 

 

Opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau van de WWB’ers wisselt, maar is overwegend laag. 32% kan 

zeer laagopgeleid worden genoemd: zij hebben geen onderwijs of alleen basison-

derwijs genoten. Daarboven zit een grote groep (30%) die weliswaar vervolgonder-

wijs heeft gehad, maar niet in het bezit is van een startkwalificatie. Dit zijn de men-

sen met een opleiding op het niveau lbo, mavo, vmbo, mbo niveau 1, eerste 3 jaren 

van havo en vwo. De WWB’ers die een afgeronde opleiding hebben op het niveau 

mbo niveau 2 of hoger, havo, vwo hebben wel een startkwalificatie. Een startkwalifi-

catie is de basis voor economische zelfredzaamheid. Het gaat om ruim een kwart 

van de WWB’ers (28%). Tot slot is 7% van de WWB’ers hoger opgeleid (Hbo+). 

 

Figuur 2.2 Opleidingsniveau (n=1.497) 

 
 

Zoekgedrag en houding t.a.v. van werk 

45% van de WWB’ers heeft in de tweede helft van 2014 iets gedaan om aan het 

werk te komen. Driekwart (75%) van hen zoekt nog steeds naar werk op het mo-

ment dat ze de vragenlijst invullen. Mannen hebben vaker dan vrouwen naar werk 

gezocht en WWB’ers die ouder zijn dan 45 hebben minder vaak naar werk gezocht 

dan jongere WWB’ers. Na vijf jaar in de uitkering neemt het aandeel dat in het afge-

lopen half jaar naar werk heeft gezocht af naarmate de uitkeringsduur toeneemt. 

 

De mensen die niet naar werk zoeken geven daarvoor als reden dat ze: 

 lichamelijke of psychische klachten hebben (51%), 

 mantelzorg of vrijwilligerswerk doen (26%), 

 een baan hebben gevonden (9%), (deels) naast de uitkering werken (12%) of op 

een proefplaatsing werken (2%), 

 te oud zijn (11%), 

 een opleiding volgen (6%) of bezig zijn om een bedrijf te starten (5%). 

Slechts een klein deel van de WWB’ers (3%) zoekt niet naar werk omdat ze niet 

gemotiveerd is om te werken.  

 

 
5  Omdat de WWB’ers meerdere antwoorden konden aankruisen, tellen de antwoordcategorieën op tot meer dan 

100%. 
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In onderstaande tabel is aan de hand van enkele stellingen weergegeven hoe be-

langrijk het voor WWB’ers is om werk te vinden. Binnen de gehele groep WWB’ers 

geeft 60 tot 65% van de respondenten aan dat ze op dit moment graag willen wer-

ken en dat een baan zou bijdragen aan hun geluk. Als daarbij onderscheid wordt 

gemaakt naar leeftijd en uitkeringsduur dan blijkt dat WWB’ers die ouder zijn dan 44 

jaar minder vaak aangeven dat ze graag willen werken en gelukkiger zouden zijn 

met een baan (54% en 50%) dan jongere WWB’ers (70% en 76%). 

 

Tabel 2.3 Het belang van werk 

 Ja Nee Totaal 

Ik zou gelukkiger zijn als ik een baan vind 65% 35% 1.272 

Ik wil op dit moment graag werken 60% 40% 1.243 

 

Daarnaast is gevraagd in hoeverre ze mogelijkheden zien om werk te vinden en daar 

in de komende periode naar gaan zoeken. Veel WWB’ers geven zichzelf niet veel 

kans om werk te vinden, slechts een kwart (26%) denkt werk te kunnen vinden als 

ze daar echt moeite voor doen. Het percentage WWB’ers dat werk denkt te kunnen 

vinden als ze daar echt moeite voor doen is onder oudere WWB’ers (45+) en men-

sen met een langere uitkeringsduur weliswaar lager, maar ook bij jongere WWB’ers 

al erg laag (28% bij WWB’ers tot 27 jaar en 33% bij WWB’ers tussen de 27 en 45 

jaar).  

 

Tabel 2.4 De kans om werk te vinden 

 Ja Nee Totaal 

Ik ben van plan de komende periode werk te gaan zoeken 54% 46% 1.281 

Ik kan werk vinden als ik daar echt moeite voor doe 26% 74% 1.187 

 

Het aandeel WWB’ers met de intentie om werk te gaan zoeken is in de groep die 

langer dan 10 jaar in de uitkering zit veel lager (15%) dan bij mensen die vijf tot 

tien jaar (49%) of korter dan 5 jaar (67%) een uitkering ontvangen. Ook binnen de 

groep zonder startkwalificatie ligt dit aandeel lager dan bij de hoger opgeleide 

WWB’ers. 

 

Het vertrouwen om op korte termijn werk te vinden is niet erg groot. Slechts 14% 

van de niet-werkende WWB’ers verwacht binnen een half jaar betaald werk te vin-

den. Een veel groter deel echter (34%) verwacht dat dit langer dan een half jaar zal 

duren en 44% verwacht geen werk meer te vinden. Dit wijst erop dat een groot deel 

van de WWB’ers ontmoedigd is bij het zoeken naar werk. 

 

Belemmeringen 

Zoals gezegd is de aanwezigheid van psychische of lichamelijke belemmeringen de 

belangrijkste reden om niet naar werk te zoeken. Er is ook gevraagd naar omstan-

digheden die het voor respondenten moeilijk maakt om een betaalde baan te vin-

den. Slechts 3% van de WWB’ers kruist geen enkele belemmering aan uit de aan 

hen voorgelegde lijst. 

 

Ook hier blijkt dat veel WWB’ers door hun gezondheid worden belemmerd in het 

vinden van een betaalde baan, en dan worden problemen met de lichamelijke ge-

zondheid vaker genoemd dan de psychische gezondheid. Ongeveer een kwart tot 

30% ervaart problemen door hun werkervaring of opleiding, of door taalproblemen 

of de afwezigheid van een rijbewijs. Discriminatie op basis van leeftijd, etnische 

achtergrond, ziekte of handicap wordt door 18% genoemd.  
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Tabel 2.5 Belemmeringen voor werkhervatting (n= 1.501) 

 Gekozen Komt vaker voor bij: 

Lichamelijke gezondheid 53% Leeftijd: 45 – 65 en vrouwen 

Psychische gezondheid 38% Vrouwen 

Te weinig of niet de juiste werkervaring 30% Leeftijd 18 – 44 en vrouwen 

Geen rijbewijs 27% Leeftijd: 18 – 44 

Weinig banen voor opleiding 25% Leeftijd: 18 – 44 

Taalproblemen 24% Leeftijd: 18 – 27 

Niet in staat om op onregelmatige tij-

den te werken  

23% Leeftijd: 27 – 44 en vrouwen 

Zorg voor kinderen of anderen 20% Leeftijd: 27 – 44 en vrouwen 

Discriminatie (bv leeftijd, etnische ach-

tergrond, ziekte of handicap) 

18% Mannen 

Beperking in het aantal uren dat men 

kan werken 

15% Leeftijd: 27 – 44 en vrouwen 

Schulden 9% Leeftijd: 27 – 44 en mannen 

Gebrek aan motivatie om aan het werk 

te gaan 

4% Leeftijd: 18 – 27 en mannen 

Verslaving 3% Mannen 

 

Veel belemmeringen blijken met elkaar samen te hangen. Te weinig of niet de juiste 

werkervaring blijkt in sterke mate samen te hangen met weinig banen voor de op-

leiding. Deze belemmering wordt in sterkere mate ervaren door mensen in de leef-

tijd tot 45 jaar dan door ouderen. Eveneens is er een sterke samenhang tussen de 

zorg voor kinderen of anderen, het niet op onregelmatige tijden kunnen werken en 

het aantal uur dat men kan werken. Dit is een belemmering die vooral wordt aange-

troffen onder vrouwen en mensen in de leeftijdscategorie 27 tot 44 jaar. Tot slot is 

er een sterke samenhang in belemmeringen in de psychische en de lichamelijke 

gezondheid. Vrouwen ervaren dit type belemmeringen vaker dan mannen. Belem-

meringen als gevolg van verslaving, schulden of een gebrek aan motivatie komen 

vaker voor bij mannen. 

 

WWB’ers met gezondheidsbelemmeringen van lichamelijke of psychische aard geven 

vaker aan het afgelopen half jaar in het geheel geen ondersteuning van de sociale 

dienst gebruikt te hebben. Ook zijn deze WWB’ers minder vaak geholpen om een 

training, cursus of opleiding te volgen dan WWB’ers die geen gezondheidsbelemme-

ringen rapporteren.  

2.3 Ondersteuning bij werkhervatting en participatie 

 

Ongeveer tweederde (65%) van de WWB’ers had in de tweede helft van 2014 een 

vaste contactpersoon bij de sociale dienst. In 2014 heeft 65% één of meerdere per-

soonlijke gesprekken gevoerd met een medewerker van de sociale dienst. Het aantal 

gesprekken varieert sterk. WWB’ers met een vaste contactpersoon hebben in 2014 

meer persoonlijke gesprekken gevoerd dan WWB’ers zonder vaste contactpersoon. 
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Figuur 2.6 Vaste contactpersoon en het aantal contacten in een jaar 

 
 

Hoewel mannen en vrouwen even vaak een vaste contactpersoon hebben, rapporte-

ren de mannen meer persoonlijke gesprekken: mannen geven vaker aan dat ze 

meer dan 3 gesprekken hebben gehad (23% t.o.v. 18%), terwijl vrouwen vaker 

aangeven geen gesprekken te hebben gehad (35% t.o.v. 31%). 

 

70% van de WWB’ers is het eens met de stelling dat ze gemakkelijk met de sociale 

dienst in contact kunnen komen als ze een vraag hebben. Ook hier doet zich een 

verschil voor tussen de mensen met (74%) en zonder (62%) vaste contactpersoon.  

 

55% van de WWB’ers heeft in de tweede helft van 2014 ondersteuning gekregen 

van de sociale dienst. De meest voorkomende vorm van ondersteuning is hulp om 

een training, cursus of opleiding te volgen (17%), hulp bij het schrijven van een 

sollicitatiebrief of CV (13%) en hulp zoeken naar vacatures (12%). 

 

Tabel 2.7 Ondersteuning bij het zoeken naar werk  

 Gekozen 

(n=1.444) 

Hulp om een training, cursus of opleiding te volgen 17% 

ik kreeg hulp bij het schrijven van sollicitatiebrieven of mijn CV 13% 

ik kreeg hulp bij het zoeken naar vacatures 12% 

ik kreeg een vacature van de sociale dienst 9% 

ik heb een test gedaan  9% 

de sociale dienst heeft me voorgesteld aan een werkgever 7% 

ik kreeg hulp bij het voeren van sollicitatiegesprekken 7% 

Anders 32% 

 

Werk met behoud van uitkering 

In de afgelopen 2 jaar heeft 20% van alle WWB’ers die de vragenlijst hebben inge-

vuld gewerkt met behoud van uitkering en 1% met loonkostensubsidie. Als we al-

leen de mensen met recente werkervaring (betaald of onbetaald werk in de afgelo-

pen 2 jaar) in beschouwing nemen dan gaat het om respectievelijk 42% en 3% van 

de WWB’ers. Er bestaan vele soorten van werk met behoud van uitkering. De mees-

te mensen die hebben gewerkt met behoud van uitkering hebben gewerkt op een 

participatie- of een werkervaringsplaats. Mannen hebben vaker gewerkt met behoud 

van uitkering dan vrouwen (24% t.o.v. 17%). 
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Hulp van andere maatschappelijke- en zorginstellingen  

In onderstaande tabel is weergegeven van welke maatschappelijke- en zorginstellin-

gen de respondent hulp heeft ontvangen. Het meest genoemd (door 13% tot 15% 

van de WWB’ers) zijn de Wmo, de Ggz en de schuldhulpverlening. 

 

Tabel 2.8 Hulp van maatschappelijke- en zorginstellingen 

 Gekozen 

(n=1.481) 

Schuldhulpverlening 15% 

Hulp vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 13% 

Geestelijke gezondheidszorg (Ggz) 13% 

Jeugdzorg 4% 

Hulp voor dak- en thuislozen 2% 

Anders 12% 

Niet van toepassing 59% 

2.4 Ondersteuning bij werk 

 

Arbeidsverleden 

Iets meer dan 40% van de WWB’ers heeft in de afgelopen 2 jaar betaald of onbe-

taald werk gedaan, waarvan 16% de gehele periode en 26% niet de gehele periode. 

Ongeveer de helft van de WWB’ers heeft in de afgelopen 2 jaar niet gewerkt en 12% 

heeft nog nooit gewerkt.  

 

Figuur 2.9 Betaald en onbetaald werk in de afgelopen twee jaar  

 
 

De helft (51%) van het werk dat de WWB’ers in de afgelopen 2 jaar deden betrof 

onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. Daarnaast werkte 6% in de 

vorm van een proefplaatsing en 6% in de sociale werkvoorziening. Bij reguliere ar-

beid komt loondienst met een tijdelijk contract het vaakst (24%) voor, gevolgd door 

uitzendwerk (12%), loondienst met een vast contract (9%) en zelfstandige zonder 

personeel (4%).Van alle WWB’ers die de vragenlijst hebben ingevuld, heeft 18% in 

de afgelopen 2 jaar betaald werk gedaan. Dit kon ook werk zijn dat voor aanvang 

van de uitkering werd gedaan. Het aandeel klanten met betaald werk (d.w.z. arbeid 

in loondienst, uitzendwerk en werk als zelfstandige) in de afgelopen twee jaar neemt 

af naarmate de duur van de WWB-uitkering toeneemt.  
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Figuur 2.10 Aandeel met betaald werk in de afgelopen 2 jaar naar uitkeringsduur 

 

 
In onderstaande tabel is vrijwilligerswerk, mantelzorg, proefplaatsing en werk in de 

sociale werkvoorziening samengenomen onder de noemer onbetaalde of gesubsidi-

eerde arbeid. Arbeid in loondienst, uitzendwerk en werk als zelfstandige is onder de 

noemer betaalde arbeid geschaard. Als deze twee vormen van arbeid tegen elkaar af 

worden gezet, dan blijkt dat 62% van de alle WWB’ers in de afgelopen 2 jaar noch 

betaald, noch onbetaald werk heeft gedaan. 20% heeft alleen onbetaald of gesubsi-

dieerd werk gedaan. 18% heeft in de afgelopen 2 jaar betaald werk gedaan, waar-

van 15% enkel betaald werk en 3% een combinatie van betaald en onbetaald of 

gesubsidieerd werk. 

 

Tabel 2.11 Betaald en/of onbetaald of gesubsidieerd werk 

 Geen onbetaald of gesub-

sidieerd werk 

Wel onbetaald of gesubsi-

dieerd werk 

Geen betaald werk 62% 20% 

Wel betaald werk 15% 3% 

 

Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aandeel WWB’ers dat betaald werk heeft ge-

daan af. Verder hebben jongeren tot 27 jaar minder vaak onbetaald werk gedaan 

dan WWB’ers die ouder zijn. De mate waarin betaald of onbetaald werk is gedaan in 

de afgelopen twee jaar hangt niet samen met geslacht.  

 

Iets minder dan een derde (29%) van de mensen die op 1 december 2014 een 

WWB-uitkering ontving, heeft op dat moment een betaalde of onbetaalde baan. 

2.5 Dwang en drang 

 

Re-integratie- en sollicitatieplicht 

Van de WWB’ers die op 1 december 2014 een WWB-uitkering ontvingen was naar 

eigen zeggen 59% op die datum vrijgesteld van de verplichting om naar werk te 

zoeken of mee te werken aan re-integratie. Er doen zich daarbij geen verschillen 

voor tussen mannen en vrouwen en leeftijdscategorieën. Uit informatie van Divosa 

blijkt dat 17% van de bijstandsgerechtigden met een WWB-uitkering een volledige 

ontheffing heeft gekregen van de arbeidsplicht, maar het percentage klanten met 

een ontheffing kan iets hoger liggen, omdat gemeenten gedeeltelijke ontheffingen 
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niet hoeven te registreren en er ook sprake kan zijn van een niet-vastgelegde (in-

formele) ontheffing (Divosa Benchmark jaarrapportage 2014: nog te publiceren). 

Toch is het verschil tussen het aantal geregistreerde ontheffingen en het aantal er-

varen vrijstellingen opmerkelijk groot.  

 

Een groot verschil tussen het aantal formele ontheffingen en het aandeel burgers 

dat zegt een ontheffing te hebben is eerder aangetroffen in onderzoek van de In-

spectie. Ook het Ipsos-onderzoek Kennis verplichtingen en detectiekans 2014 (Vul-

lings, G & P. Houtenbos: 2015) wordt een hoog percentage gepercipieerde vrijstel-

lingen gevonden: ”Van de WWB’ers zegt 39 procent vrijgesteld te zijn, 37 procent 

zegt niet vrijgesteld te zijn, 24 procent weet niet of ze wel dan wel niet vrijgesteld 

zijn”. Het is duidelijk dat de beleving van de burger afwijkt van de beleving van de 

uitvoering. Het onderzoek kan geen sluitende verklaring leveren voor dit grote ver-

schil.  

 

Dat mensen denken dat ze zijn vrijgesteld van de verplichting om naar werk te zoe-

ken of mee te werken aan re-integratie, wil niet zeggen dat ze niets doen om aan 

het werk te komen. Het percentage WWB’ers binnen deze groep dat van plan is om 

de komende periode naar werk te zoeken is weliswaar lager dan in de groep die niet 

is vrijgesteld (68%), maar bedraagt toch nog 43%. Wel zijn ze minder positief over 

hun kansen om werk te vinden. Ook ervaren ze meer belemmeringen (geen banen 

voor opleiding, gebrek aan werkervaring, taalproblemen, geen rijbewijs, zorg voor 

kinderen, lichamelijke en psychische gezondheid, verslaving en discriminatie).  

Het is ook niet zo dat er vanuit de gemeente geen dienstverlening is richting deze 

klanten. Het aantal gesprekken dat is gevoerd wijkt niet af van de groep zonder 

vrijstelling. 

 

Van de WWB’ers die naar eigen zeggen niet vrijgesteld zijn van de verplichting om 

naar werk te zoeken of mee te werken aan re-integratie heeft 22% afspraken ge-

maakt over het aantal keer dat men moet solliciteren. 17% weet niet of dergelijke 

afspraken zijn gemaakt en 62% heeft geen afspraken gemaakt.  

 

De afspraak (of verplichting) om 4 keer per maand te solliciteren komt het vaakst 

voor (51%), gevolgd door een fors hogere verplichting van 20 keer per maand 

(15%). Ruim driekwart (76%) van de WWB’ers met afspraken over het aantal solli-

citaties kan zich wel vinden in de omvang van de verplichting. 20% vindt dat ze te 

veel moeten solliciteren en 4% vindt het aantal verplichte sollicitaties te laag.  

 

Ervaring met handhaving 

WWB’ers die zich niet houden aan de plichten die horen bij een uitkering kunnen van 

de gemeente een waarschuwing, een tijdelijke verlaging van de uitkering of een 

boete krijgen. Ruim een kwart van de WWB’ers heeft ervaring met handhaving door 

de gemeente. 5% van de WWB’ers heeft wel eens een mondelinge waarschuwing 

gehad en 12% een schriftelijke. Een deel heeft ervaring met maatregelen en boetes: 

10% heeft wel eens een tijdelijke verlaging van de uitkering gehad en 7% heeft 

ervaring met een boete. Mannen rapporteren vaker mondelinge waarschuwingen en 

verlagingen dan vrouwen. Verschillen naar leeftijd zijn niet aangetroffen. Er is niet 

onderzocht wat de reden voor de waarschuwing, verlaging of boete was.  

 

Een deel (20%) van de mensen die ooit een waarschuwing, verlaging of boete heeft 

gehad, vond dit terecht. Het komt echter vaker voor (52%) dat men de handhaving 

onterecht of helemaal onterecht vond. De overige WWB’ers vonden het niet terecht, 

maar ook niet onterecht (18%) of weten niet of de handhaving terecht was (10%).  
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2.6 Oordeel over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de ondersteuning 

 

In onderstaande figuur is weergegeven hoe WWB’ers denken over de verschillende 

aspecten van de hulp die ze van de sociale dienst hebben gekregen bij het zoeken 

naar werk. Er wordt verschillende geoordeeld over de ondersteuning.  

 

Het grootste aandeel WWB’ers (46%) is positief over de kennis die de medewerkers 

van de sociale dienst hebben over het vinden van werk. Verder vindt 43% dat ze 

genoeg hulp hebben gekregen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Dit laat overi-

gens onverlet dat ongeveer een derde van de WWB’ers het niet eens is met deze 

stellingen en dus minder positief is over deze dienstverleningsaspecten. Ontevre-

denheid doet zich het vaakst voor op het gebied van de tijdigheid van de dienstver-

lening: 47% van de WWB’ers had eerder hulp willen krijgen.  

 

Figuur 2.12 Oordeel over dienstverleningsaspecten 

 

 

Verder is de WWB-ers gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de dienstverle-

ning in zijn totaliteit die ze van de sociale dienst hebben ontvangen. Het gemiddeld 

rapportcijfer dat WWB’ers geven voor de dienstverlening van de sociale dienst is een 

6,5. Ruim een kwart van de WWB’ers (27%) geeft de sociale dienst een rapportcijfer 

5 of lager, 73% geeft een 6 of hoger. Het rapportcijfer 7 wordt het vaakst gegeven.  

 

Figuur 2.13 Rapportcijfer 
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Er zijn enkele groepen aan te wijzen waarin het rapportcijfer afwijkt van het gemid-

delde voor de gehele groep. Een gemiddeld lager cijfer wordt gegeven door mensen 

korter dan zes maanden in de uitkering zitten (5,8) of wel eens te maken hebben 

gehad met een waarschuwing, verlaging of boete (5,9). Mensen die in de afgelopen 

2 jaren niet hebben gewerkt (7,0) en mensen uit het laagste onderwijsniveau (geen 

onderwijs, 7,1) geven een hoger cijfer dan gemiddeld. 

 

Het rapportcijfer varieert veel minder naar de ingezette ondersteuning. Het gemid-

deld rapportcijfer is slechts een fractie hoger als mensen hulp hebben gekregen bij 

het zoeken van vacatures (6,8), een vacature hebben gekregen (6,6) of hulp heb-

ben gehad bij het schrijven van een sollicitatiebrief of CV (6,7).  Mensen die geen 

vast contactpersoon hebben zijn wel minder tevreden (6,0).  

2.7 Effect van de ondersteuning 

 

Het effect van werken met behoud van uitkering of LKS 

In de afgelopen 2 jaar heeft 20% van de WWB’ers gewerkt met behoud van uitke-

ring en 1% met loonkostensubsidie. Maar weinig van de WWB’ers die dit type werk 

hebben gedaan (8%) denken dat de werkgever hen in dienst had genomen als zij 

niet met behoud van uitkering of een loonkostensubsidie hadden kunnen werken. 

Ook is er een groot deel (51%) dat niet weet of de werkgever ze zonder deze tege-

moetkomingen in dienst zou hebben genomen.  

 

Desgevraagd denkt 21% dat de kans op een gewone baan met een salaris die door 

de werkgever wordt betaald groter is geworden door het werk met loonkostensubsi-

die of behoud van uitkering, 42% denkt dat dit niet het geval is en 27% weet het 

niet. 22% van de WWB’ers die in de afgelopen twee jaar gebruik heeft gemaakt van 

loonkostensubsidie of met behoud van uitkering heeft gewerkt, werkt nu zonder de 

inzet van deze instrumenten. 20% van deze groep denkt dat het instrument heeft 

bijgedragen aan de kans op een reguliere baan. Dit geldt voor 22% van de mensen 

die momenteel niet werken zonder loonkostensubsidie of met behoud van uitkering.  

 

Effect van de dienstverlening in het algemeen 

In onderstaande figuur is weergegeven hoe de WWB’ers in het algemeen oordelen 

over de ondersteuning die ze hebben gekregen. Het percentage WWB’ers dat aan-

geeft dat de hulp zinvol was (46%) en motiveerde om werk te zoeken (41%) is ho-

ger dan het percentage dat aangeeft dat de hulp de kansen op werk heeft vergroot.  

 

Figuur 2.14 Effect van de ondersteuning 
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2.8 Samenvatting en vergelijking van groepen 

 

Tot slot presenteren we een tabel waarin drie groepen van WWB’ers worden onder-

scheiden: WWB’ers die zijn vrijgesteld van de verplichting om naar werk te zoeken 

of mee te werken aan re-integratie, WWB’ers die zoeken naar werk en WWB’ers die 

in de afgelopen twee jaar betaald werk hebben gedaan.6 We presenteren enkele 

kenmerken van deze groepen, informatie over de ondersteuning die ze hebben ge-

had en hun oordeel over de dienstverlening van de sociale dienst.  

 

Figuur 2.15 Vergelijking van groepen op kenmerken, ondersteuning en tevredenheid 
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Werkzoekend en werkend in de afgelopen 2 jaar 

De mensen die werkzoekend zijn en in de afgelopen twee jaar hebben gewerkt laten 

in de bovenstaande tabel een vergelijkbaar beeld zien. Deze groepen verschillen 

onderling niet veel van elkaar op de gepresenteerde kenmerken, zoals dat verschil 

er wel is met de groep vrijgestelden. De twee groepen worden daarom integraal 

besproken. Daarna wordt de groep met een ervaren vrijstelling met deze groepen 

vergeleken.  

 

In beide groepen is ongeveer de helft van de WWB’ers in het bezit van een start-

kwalificatie. Ruim een derde van de WWB’ers in deze groepen ervaart problemen 

met de psychische gezondheid en een kwart met de psychische gezondheid.  

Ruim 80% heeft in 2014 persoonlijk contact gehad met de sociale dienst. Van de 

werkzoekenden rapporteert 68% een vaste contactpersoon en van de mensen die in 

 
6  Deze groepen zijn niet uitsluitend, dat wil zeggen dat het mogelijk is dat iemand in meerdere groepen voorkomt. 

Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat een deel van de mensen die een vrijstelling ervaart wel naar werk zoekt.  
7  Onder bemiddeling wordt verstaan: hulp bij het zoeken van vacatures, het aanbieden van vacatures, het voorstel-

len aan een werkgever. 
8  Bijvoorbeeld een beroepskeuzetest, competentietest, capaciteitentest. 
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de afgelopen 2 jaar hebben gewerkt 73%. Ongeveer een kwart van de WWB’ers in 

deze groepen heeft ondersteuning gehad bij het volgen van een training, cursus of 

opleiding. Daarnaast heeft 30% bemiddelingsactiviteiten van de sociale dienst erva-

ren en maakte 14% een test zoals een beroepskeuzetest, competentietest of capaci-

teitentest. 

Gemiddeld geven de mensen uit deze groep de sociale dienst een 6 of een 6,1 voor 

de dienstverlening. Ruim een derde vond de hulp van de sociale dienst zinvol en een 

kwart geeft aan de dat hulp de kans op werk heeft vergroot. Een derde tot 40% had 

eerder hulp gewild van de sociale dienst. 

 

Mensen die een vrijstelling ervaren 

De mensen die een vrijstelling ervaren hebben minder vaak een startkwalificatie 

(35%) en ervaren vaker belemmeringen in de psychische (58%) of lichamelijke 

gezondheid (47%). Zij hebben in 2014 minder vaak een persoonlijk gesprek ge-

voerd met de sociale dienst (67%). Ook rapporteren zij minder ondersteuning, bij-

voorbeeld hulp bij het volgen van een training, cursus of opleiding (15%), bemidde-

ling (14%) of ondersteuning in de vorm van het maken van een test (8%).  

Hoewel de mensen in deze groep vaker kenmerken hebben die vanuit activerings-

oogpunt ongunstiger zijn, geven de mensen uit deze groep gemiddeld genomen een 

hoger rapportcijfer (6,6) voor de dienstverlening in zijn totaliteit dan de mensen uit 

de andere groepen. Ook geven ze minder vaak aan dat ze eerder hulp hadden ge-

wild (22%). Over twee deelaspecten van dienstverlening zijn ze weer negatiever: 

ten opzichte van de andere groepen onderschrijft een lager percentage dat de hulp 

van de sociale dienst zinvol was (26%) en dat de hulp de kans op werk heeft ver-

groot (17%). 
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3 Wajong 

3.1 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de ervaringen van Wajongers met de ondersteuning vanuit 

UWV. Er is geselecteerd op personen met een lopende Wajong-uitkering op 1 de-

cember 2014, die ook in de maanden oktober en november 2014 daadwerkelijk een 

Wajong-uitkering hebben ontvangen.  

 

Sinds 1 januari 2010 is de Wajong ingrijpend gewijzigd. Bij jonggehandicapten die 

sinds deze datum de Wajong instromen wordt veel sterker dan voorheen de nadruk 

gelegd op wat men nog wel kan. Deze ‘nieuwe’ Wajong kent de driedeling ‘Werkre-

geling’, ‘ Studieregeling’ en ‘Uitkeringsregeling’. De Werkregeling is bedoeld voor 

jonggehandicapten die geen opleiding (meer) volgen en ondanks hun belemmerin-

gen in staat zijn om nu of in de toekomst minimaal 20% van het WML te verdienen 

(oftewel, niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn).9 De Studieregeling is er 

voor jonggehandicapten die nog bezig zijn met hun opleiding en onder de Uitke-

ringsregeling vallen jonggehandicapten waarvan het zeker is dat ze nu en in de toe-

komst niet in staat zullen zijn om minimaal 20% van het WML te kunnen verdienen. 

Het grootste deel van de jonggehandicapten die sinds 2010 de Wajong is inge-

stroomd, ongeveer driekwart, zit eind 2014 in de Werkregeling, 15% à 20% in de 

Studieregeling en 5% à 10% valt onder de Uitkeringsregeling.10  

 

Een cruciaal verschil tussen de groepen is dat alleen degenen die onder de Werkre-

geling vallen recht op arbeidsondersteuning hebben.11 Dit is ook de populatie die het 

best te vergelijken valt met de populatie jonggehandicapten die vanaf 2015 in de 

Participatiewet terechtkomt. Aangezien dit onderzoek primair bedoeld is als nulme-

ting voor het monitoren van de Participatiewet wordt in dit hoofdstuk dan ook inge-

zoomd op Wajongers die onder deze Werkregeling vallen. Alleen bij het algemeen 

oordeel over de dienstverlening (paragraaf 3.5) is een vergelijking gemaakt tussen 

Wajongers in de Werkregeling en Wajongers in één van de andere regelingen.  

3.2 Achtergrondkenmerken  

 

Er zijn ruim 1.300 Wajongers uit de Werkregeling van het nieuwe Wajong-regime 

benaderd om aan het onderzoek mee te werken, waarvan er 466 hebben gerespon-

deerd, oftewel een respons van 35%. De respons is representatief voor de populatie 

wat betreft leeftijd en geslacht (zie bijlage 1) 

 

Tabel 3.1 Frequentieverdelingen respons Werkregeling (n=466) 

Leeftijd  

18 tot en met 25 82% 

26 tot en met 35 14% 

36 tot en met 45 2% 

46 tot 65 2% 

Geslacht  

Man 52% 

Vrouw 48% 

 
9  Ook Wajongers waarvan UWV niet kan vaststellen of het perspectief op werk duurzaam ontbreekt komen in de 

werkregeling. 
10  Dit betreft de verdeling in het lopend bestand eind 2014. Van de instroom in 2014 kwam 57% in de Werkregeling, 

37% in de Studieregeling en 6% in de Uitkeringsregeling (bron: UWV). Na instroom kunnen Wajongers van de 
ene in de andere regeling overgaan, bijvoorbeeld bij beëindiging van de opleiding. 

11  Zo geldt de wettelijke verplichting voor UWV om een participatieplan op te stellen alleen voor deze Wajongers. 
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Aangezien de nieuwe Wajong, met als onderdeel de Werkregeling, pas vanaf 2010 is 

opengesteld, is de gemiddelde leeftijd van deze populatie laag en de verstreken 

uitkeringsduur nog beperkt. Zo is ongeveer 80% van de populatie maximaal 25 jaar 

en bedraagt de maximale uitkeringsduur op het enquêtemoment 5 jaar.  

 

Opleidingsniveau 

Wat de hoogst genoten opleiding betreft heeft het grootste deel van de gerespon-

deerde Wajongers uit de Werkregeling het Speciaal Onderwijs (29%), het vmbo dan 

wel mbo niveau 1 (26%) of mbo niveau 2 of hoger dan wel de havo of het vwo 

(28%) afgerond. In totaal beschikt 38% sowieso niet over een startkwalificatie (de 

categorieën basisonderwijs, vmbo, mbo niveau 1), terwijl zoals gezegd 29% als 

hoogste opleiding een opleiding in het Speciaal Onderwijs heeft afgerond12. 

 

Figuur 3.2 Hoogst genoten opleiding Wajongers in Werkregeling 

 
 

Ruim de helft van de Wajongers in de Werkregeling woont nog bij de ouders, 20% is 

alleenstaand, 13% woont samen en 11% woont onder begeleiding. 

 

Zoekgedrag naar werk van jonggehandicapten in de Werkregeling 

Eén op de drie jonggehandicapten uit de Werkregeling heeft het afgelopen half jaar 

actief naar werk gezocht. Het vaakst is er door deze Wajongers naar vacatures ge-

zocht op internet (84%), is er naar vacatures gezocht met familie, vrienden of hulp-

verleners (69%), zijn er sollicitatiebrieven geschreven (52%), is er geïnformeerd bij 

werkgevers (52%) en/of zijn vacatures gezocht met ondersteuning van UWV of een 

re-integratiebedrijf (52%). Van de Wajongers die actief naar werk hebben gezocht, 

heeft één op de drie het afgelopen half jaar een sollicitatiegesprek gevoerd, twee-

derde dus niet.  

 

Verder zegt 28% het afgelopen half jaar niet naar werk te hebben gezocht omdat 

men al werk heeft. Iets meer dan éénderde (38%) geeft aan überhaupt niet op zoek 

te zijn naar werk, dit geldt vaker voor vrouwelijke Wajongers dan voor mannen 

(47% versus 30%). Zoals hiervoor al opgemerkt bestaat een deel van de populatie 

in de Werkregeling uit Wajongers die tijdelijk geen werkmogelijkheden hebben. Uit 

cijfers van UWV over 2011 bleek dat ongeveer 40% van de instroom in de Werkre-

geling in dat jaar, tijdelijk geen mogelijkheden om te werken had.13  

 
12  Jongeren in het Speciaal Onderwijs vallen over het algemeen niet onder de kwalificatieplicht. 
13  UWV 2013: "Feiten en cijfers over de Wajong". 
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Alle niet-werkenden (dus zowel degenen die naar werk zoeken als de niet-

zoekenden) is de vraag voorgelegd of men verwacht nu of in de toekomst betaald 

werk te kunnen verrichten. Dit wordt door 36% met ja beantwoord en door 28% 

met misschien. Volgens 14% is werken niet mogelijk, de overige 20% weet het niet.  

 

Tot slot is aan alle niet-werkenden gevraagd naar belemmeringen bij het vinden van 

een betaalde baan. De meest gekozen categorie betreft de psychische gezondheid 

van de respondent, voor ruim 60% is dit aan de orde. Onderstaande grafiek presen-

teert de belemmeringen die door meer dan 10% van de niet-werkende Wajongers 

genoemd zijn.14 Andere potentiële belemmeringen, zoals motivatie- of taalproble-

men worden amper genoemd. 

 

Figuur 3.3 Belemmeringen bij het vinden van betaalde baan 

 
 

Een aantal belemmeringen wordt significant vaker door vrouwen dan door mannelij-

ke Wajongers genoemd. Dit geldt voor de lichamelijke gezondheid, het aantal uren 

dat men kan werken en het niet kunnen werken op onregelmatige tijden. Verder 

blijken psychische gezondheidsbelemmeringen bovengemiddeld gerapporteerd te 

worden door Wajongers zonder startkwalificatie.  

  

Uit cijfers van UWV over de instroom in de Werkregeling in 2013 bleek dat 58% van 

deze instroom te maken had met een zogenaamde ontwikkelstoornis (zoals een 

verstandelijke beperking of een stoornis in het autisme spectrum), 30% met een 

psychiatrisch ziektebeeld (bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis) en 12% met 

een somatisch ziektebeeld. Overigens gaat het bij deze registratie om het eerste 

ziektebeeld. Bij bijna de helft van de Wajongers is sprake van meer dan één ziekte-

beeld.15 

3.3 Ondersteuning bij werkhervatting en participatie  

 

Mate van contact met UWV en al of geen vast contactpersoon 

Wajongers in de Werkregeling is gevraagd of men het afgelopen half jaar contact 

heeft gehad met een medewerker van UWV. Vier op de tien geeft aan in het geheel 

geen contact te hebben gehad. Telefonisch contact (33%), een persoonlijk gesprek 

(27%) en mailcontact (24%) zijn de meest voorkomende wijzen van contact16.  

 
14  Aangezien meerdere belemmeringen genoemd konden worden tellen de percentages op tot boven de 100%.  
15  UWV 2014: "Kerngegevens Wajong"  
16  Aangezien er meer dan één vorm van contact kan hebben plaatsgevonden tellen de percentages op tot boven de 
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Figuur 3.4 Contact met UWV afgelopen half jaar 

 
 

Wajongers die het afgelopen half jaar iets hebben ondernomen om werk te zoeken 

zijn minder vaak van contact verstoken geweest dan Wajongers die niets hebben 

gedaan om aan (ander) werk te komen. Van de Wajongers die naar werk hebben 

gezocht heeft 25% geen contact gehad. Van de Wajongers die aangeven niet te 

zoeken omdat men al werkt heeft rapporteert 55% geen contact, onder de overige 

niet-zoekers gaat het om 44% zonder contact met UWV.  

 

Voor 70% van de Wajongers is de hoeveelheid contact met UWV voldoende. Onge-

veer 30% geeft aan behoefte te hebben aan meer contact, dit geldt iets sterker voor 

Wajongers zonder enig contact afgelopen half jaar dan voor Wajongers die wel con-

tact hebben gehad. Teveel contact wordt door bijna geen van de Wajongers ervaren.  

 

Ruim vier op de tien Wajongers heeft een vaste contactpersoon bij UWV, ongeveer 

een kwart heeft geen vaste contactpersoon en 35% weet zelf niet of hij/zij een vas-

te contactpersoon heeft. 

 

Contact met verzekeringsarts of arbeidsdeskundige 

Er is ook gevraagd of er gedurende het afgelopen jaar sprake is geweest van speci-

fiek contact met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV. Met een ver-

zekeringsarts heeft 18% contact gehad, het aandeel Wajongers dat contact heeft 

gehad met een arbeidsdeskundige ligt met 36% twee keer zo hoog. In de helft van 

de gesprekken met arbeidsdeskundigen werden de mogelijkheden om te werken 

besproken, 15% betrof een keurings- of herkeuringsgesprek om de mate van ar-

beidsgeschiktheid vast te stellen, bij de rest van de gesprekken ging het om andere 

gespreksonderwerpen.  

 

De Wajonger is over het algemeen tevreden over de wijze waarop zowel de verzeke-

ringsarts als de arbeidsdeskundige hem bejegende: 80% tot 90% geeft aan dat de 

verzekeringsarts of arbeidsdeskundige genoeg tijd nam, goed luisterde en beleefd 

was. Iets minder Wajongers (65%-70%) zijn tevreden over de mate waarin de me-

dewerker van UWV op de hoogte was van de werkmogelijkheden van de Wajonger.  
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Figuur 3.5 Stellingen over de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige (aan-

deel dat stelling onderschrijft) 

 
 

Ongeveer de helft van de Wajongers is het volledig eens met de uitkomst van het 

gesprek met de verzekeringsarts dan wel de arbeidsdeskundige, 5% geeft aan het 

niet eens te zijn. De rest is het gedeeltelijk eens met de uitkomst of zegt het eigen-

lijk niet te weten. Bij keurings- of herkeuringsgesprekken met een arbeidsdeskundi-

ge zijn Wajongers het vaker volledig eens met de uitkomst van het gesprek (ruim 

70%) dan bij de andere gesprekken, bijvoorbeeld gesprekken over de werkmoge-

lijkheden.  

 

Opstellen van een re-integratieplan en afspraken over aantal sollicitaties  

Iets minder dan de helft (47%) van de Wajongers in de Werkregeling geeft aan dat 

men volgens UWV nu of in de toekomst kan werken, 38% weet niet hoe UWV dit 

ziet en 15% zegt dat dit naar de inschatting van UWV niet mogelijk is. Onder Wa-

jongers die werken op het moment van enquêteren ligt het aandeel dat aangeeft 

volgens UWV te kunnen werken vanzelfsprekend veel hoger dan onder Wajongers 

die nog nooit gewerkt hebben (respectievelijk 64% en 18%).  

 

Wajongers is gevraagd of er samen met de arbeidsdeskundige een participatie- 

danwel een re-integratieplan is opgesteld en of er afspraken met UWV zijn gemaakt  

over het aantal sollicitatie-activiteiten. Bij Wajongers in de werkregeling bekijkt UWV 

samen met de Wajonger wat deze nodig heeft om aan het werk te gaan. De afspra- 

ken worden vervolgens in een participatieplan gezet waar rechten en plichten, waar-

onder afspraken over solliciteren, vermeld staan.  

 

Bij ruim 50% van degenen die aangeven volgens UWV nu of in de toekomst te kun-

nen werken is een participatie- of re-integratieplan opgesteld, bij ongeveer 25% 

niet, de rest weet dit niet. Afspraken over het aantal sollicitaties komen volgens 

Wajongers zelf nauwelijks voor: ruim 8 van deze 10 Wajongers geven aan dat deze 

afspraken niet zijn gemaakt. Dit hangt samen met het gegeven dat de wajong-

populatie deels bestaat uit personen die onvoldoende zelfredzaam zijn om zelfstan-

dig naar werk te zoeken. Wat betreft het aandeel Wajongers zonder afspraken over 

het aantal sollicitaties maakt het overigens geen verschil of de groep bezien wordt 

die zelf aangeeft de afgelopen 6 maanden iets gedaan te hebben om aan het werk 

te komen dan wel de groep die momenteel naar eigen zeggen geen werk zoekt. Ook 

onder de actief zoekenden heeft 80% geen nadere afspraken hieromtrent met UWV.  

 

Er zijn geen significante verschillen in het aandeel Wajongers waarvoor er een parti-

cipatieplan is opgesteld, tussen Wajongers die op het moment van enquêteren wer-
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ken en niet-werkende Wajongers. Ditzelfde geldt voor het aandeel Wajongers dat 

afspraken met UWV heeft over het aantal sollicitaties.  

 

Figuur 3.6 Afspraken over solliciteren en opstellen re-integratieplan 

 
 

Hulp bij solliciteren en deelname aan training, opleiding of re-integratietraject  

Acht tot 10% van de Wajongers die in het afgelopen half jaar een sollicitatiebrief 

heeft geschreven dan wel een sollicitatiegesprek heeft gevoerd, is door een mede-

werker van UWV geholpen bij het schrijven van de brief of het voorbereiden van het 

gesprek. Aangezien slechts een kleine minderheid van de Wajongers het afgelopen 

half jaar daadwerkelijk een brief heeft geschreven dan wel een gesprek heeft ge-

voerd, is het aandeel Wajongers dat dergelijke ondersteuning van UWV heeft ont-

vangen in totaliteit zeer beperkt.17 Vaker vindt er ondersteuning plaats vanuit een 

re-integratiebureau (18% bij het schrijven van een brief en 36% bij het voorberei-

den van een gesprek) of door familie of vrienden (respectievelijk 28% en 27%). 

 

Ongeveer 10% van de Wajongers die aangeven volgens UWV nu of in de toekomst 

te kunnen werken, heeft van UWV het afgelopen half jaar ondersteuning ontvangen 

om een training of opleiding te volgen, terwijl 18% heeft deelgenomen aan een re-

integratietraject. Bijna 40% geeft overigens aan dat deze vorm van ondersteuning 

niet voor hen van toepassing is, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat men al werkt naast 

de uitkering en er geen mogelijkheden zijn om de werkomvang verder uit te brei-

den. 

 

Digitale dienstverlening 

Zo’n één op de vijf Wajongers in de Werkregeling heeft het afgelopen half jaar ge-

bruik gemaakt van de websites Wajongwerkt.nl dan wel van Werk.nl, 80% van hen 

heeft hier dus geen gebruik van gemaakt. Wajongers zonder startkwalificatie maken 

minder gebruik van digitale ondersteuning dan Wajongers die minimaal een mbo-

opleiding op niveau 2 hebben afgerond: bij de populatie zonder startkwalificatie ligt 

het gebruik met 13% twee keer zo laag als onder de populatie Wajongers die wel 

een startkwalificatie hebben behaald (26%). Onder Wajongers die aangeven dat ze 

volgens UWV nu of in de toekomst kunnen werken ligt het aandeel dat er gebruik 

van heeft gemaakt met 27% hoger dan onder degenen die aangeven niet te weten 

of men volgens UWV nu of in de toekomst kan werken. Onder deze laatste groep is 

het gebruik 12%. Het gebruik van digitale ondersteuning onder Wajongers die op 

het enquêtemoment werken wijkt overigens niet af van het gebruik onder niet-

werkende Wajongers.  

 
17  De respons bevatte in absolute aantallen 12 Wajongers die ondersteund waren bij het schrijven van een sollicita-

tiebrief en 5 met ondersteuning t.b.v. een sollicitatiegesprek.  
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De meest gebruikte ondersteuning op deze websites betreffen het zoeken van vaca-

tures en het aanmaken van een CV, wat door respectievelijk 64% en 56% van de 

Wajongers die gebruik hebben gemaakt van genoemde websites is benut. Andere 

mogelijkheden op de sites, zoals het doen van een beroepentest en het bekijken van 

sollicitatietips worden door een hele beperkte groep Wajongers benut. Zo heeft bij-

voorbeeld 10% van de websitebezoekers een beroepentest op de genoemde websi-

tes gedaan. In combinatie met de 20% die gebruik heeft gemaakt van deze websi-

tes, betekent dat slechts 2% van de Wajongers een dergelijke test op Werk.nl of 

Wajongwerkt.nl heeft gedaan. In een recent afgerond onderzoek naar de dienstver-

lening aan jongeren in de WW komt de Inspectie SZW ook tot de conclusie dat de 

digitale dienstverlening van UWV door die groep maar in beperkte mate benut 

wordt.18 

 

Figuur 3.7 Gebruikte digitale ondersteuning 

 
 

Bekendheid rechten en plichten 

Zo’n zeven op de tien Wajongers in de Werkregeling weet waar wijzingen ten aan-

zien van adres en inkomen gemeld moeten worden. Ongeveer vier op de tien vindt 

de informatie over rechten en plichten duidelijk en gemakkelijk te vinden. Ruim de 

helft van de Wajongers onderschrijft de stelling dat hij bekend is met de bij de uit-

kering horende plichten, de bekendheid met de rechten is iets minder wijdverbreid 

(45%).  

 

Ervaring met handhaving 

Indien een Wajonger zich niet houdt aan de verplichtingen kan UWV een waarschu-

wing, uitkeringsverlaging of boete opleggen. 5% van de Wajongers in de Werkrege-

ling heeft wel eens een waarschuwing gekregen, 4% is geconfronteerd geweest met 

een tijdelijke verlaging van de uitkering en 3% met een boete. 

3.4 Ondersteuning bij werk  

 

 Werkervaring 

Zo’n 40% van de Wajongers in de Werkregeling werkt op het moment van de en-

quête (betaald of onbetaald). Verder heeft 20% de afgelopen twee jaar wel gewerkt, 

 
18  Inspectie SZW; “De cyberweg naar werk, Volgonderzoek jongeren in de WW” (2015) 
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maar werkt niet meer op het enquêtemoment.19 Een kleine 20% heeft nog nooit 

gewerkt terwijl iets meer dan 20% wel werkervaring heeft, maar inmiddels al min-

stens twee jaar niet gewerkt heeft. 

 

Figuur 3.8 Arbeidsmarktpositie: Heeft u de afgelopen 2 jaar gewerkt? 

 
 

Ongeveer de helft van de Wajongers met recente werkervaring (afgelopen 2 jaar) 

werkte in een reguliere baan in loondienst, via een uitzendbureau of als ZZP’er. Een 

kwart heeft vrijwilligerswerk verricht en 32% had een werkervaringsplaats dan wel 

een baan bij een leerwerkbedrijf. Tot slot werkte 10% van de Wajongers met recen-

te werkervaring bij een Wsw-bedrijf.20 Ook als alleen degenen worden beschouwd 

die op het enquêtemoment werken blijkt het in ongeveer de helft van de banen om 

een reguliere, betaalde baan te gaan.  

 

Degenen die hun baan de afgelopen 2 jaar beëindigd zagen geven als belangrijkste 

reden voor de beëindiging dat zijn of haar gezondheid het werken in deze baan niet 

langer toestond (34%). Daarnaast ging het in 30% van de gevallen om beëindigde 

banen vanwege een niet door de werkgever verlengd contract.  

 

Jobcoach en overige ondersteuning gedurende de werkzaamheden 

Van de Wajongers met recente werkervaring heeft ruim de helft (57%) hulp gekre-

gen van een jobcoach. De meerderheid (70%) was tevreden tot zeer tevreden over 

de begeleiding van de jobcoach. Ongeveer één op de acht was ontevreden over deze 

begeleiding, de overigen waren hier neutraal over.  

 

Ondersteuning zoals werkplekaanpassingen of vergoedingen voor vervoer naar de 

werkplek zijn voor een klein deel van de Wajongers met recente werkervaring inge-

zet, respectievelijk voor 8% en 7% van deze Wajongers. Minder dan 1% van de 

Wajongers geeft aan dat voor hen een no-riskpolis is ingezet. De werkelijke inzet 

van de no-riskpolis ligt mogelijk/waarschijnlijk hoger, aangezien niet iedere Wajon-

ger voor wie een no-riskpolis is ingezet zich hier bewust van zal zijn. Zo geeft 27% 

aan überhaupt niet te weten of er ondersteuning is ingezet. Tot slot meldt 57% geen 

van dergelijke ondersteuningsvormen gehad te hebben.  

 

 
19  In de UWV-publicatie “Feiten en cijfers over de Wajong” uit april 2013 wordt gesproken over een aandeel van 

25% werkenden in de Wajong. Verschil is dat dit het percentage werkenden betreft onder alle Wajongers, dus ook 

degenen die zijn ingestroomd onder het regime van vóór 2010.  
20  Aangezien Wajongers de afgelopen 2 jaar meer dan één baan kunnen hebben uitgeoefend tellen de percentages 

op tot boven de 100%.  
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Proefplaatsing of loonaanvulling 

Wajongers met recente werkervaring is tevens gevraagd of men gewerkt heeft op 

een proefplaatsing dan wel met een aanvulling op het loon of inkomen. Bij ongeveer 

een kwart van hen heeft er een loonaanvulling plaatsgevonden terwijl 12% op een 

proefplaatsing werkzaam is geweest.21 Bij iets minder dan de helft is dit naar eigen 

zeggen niet het geval geweest, daarnaast geeft 18% van de Wajongers aan dit niet 

te weten.  

 

Figuur 3.9 Heeft u afgelopen 2 jaar op proefplaatsing of met loonaanvulling 

gewerkt? 

 

3.5 Oordeel over kwaliteit en toegankelijkheid van de ondersteuning 

 

 Algemeen oordeel over de dienstverlening 

Wajongers is gevraagd een algemeen oordeel te geven over de dienstverlening van 

UWV in zijn geheel. Gemiddeld geeft de Wajonger in de Werkregeling deze dienst-

verlening een 6,35. Een 7 is het vaakst gegeven cijfer, namelijk door 31% van de 

Wajongers. Een kwart beoordeelt de dienstverlening als onvoldoende, terwijl even-

eens een kwart een 8 of hoger geeft. 

 

Figuur 3.10 Rapportcijfer over de dienstverlening van UWV  

 
 

 
21  Een deel van de Wajongers die aangeven te hebben gewerkt op een proefplaatsing zal ook een loonaanvulling 

hebben ontvangen en vice versa.  
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Er is een aanzienlijk en significant verschil in het gemiddelde rapportcijfer tussen 

Wajongers die op het enquêtemoment werken (6,42), Wajongers die de afgelopen 2 

jaar weliswaar gewerkt hebben maar op het moment van enquêteren niet meer 

(gemiddeld een 5,66) en Wajongers die nog nooit gewerkt hebben (6,92).  

In onderstaande grafiek wordt het gemiddelde oordeel over de dienstverlening van 

Wajongers in de Werkregeling afgezet tegen het oordeel van Wajongers in de overi-

ge twee regelingen van de nieuwe Wajong (Studieregeling en Uitkeringsregeling) en 

het oordeel van Wajongers die nog onder de oude Wajong vallen. Daar waar het 

gemiddelde oordeel onder de oude Wajong-populatie lager ligt dan onder de Wajon-

gers in de Werkregeling, is het oordeel onder Wajongers uit het nieuwe regime die 

niet onder de Werkregeling vallen juist hoger dan de Werkregelings-populatie.  

 

Figuur 3.11  Gemiddeld rapportcijfer Werkregeling t.o.v. andere Wajong-

populaties 

 
 

Specifieke oordelen over de dienstverlening 

Wajongers is middels een aantal stellingen naar hun oordeel over een aantal aspec-

ten van de dienstverlening door UWV gevraagd. Over een aantal items is de meer-

derheid van de Wajongers duidelijk tevreden, zoals de tijdigheid van de uitkerings-

betaling en de bereikbaarheid van UWV in geval van vragen. Een iets minder groot 

deel van de Wajongers is tevreden over de mate waarin UWV aandacht heeft voor 

de persoonlijke situatie van de Wajonger. Daarnaast vindt een aanzienlijk deel 

(46%) dat UWV te rigide omgaat met wetten en regels.  

 

Figuur 3.12 Stellingen over UWV 
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Tot slot is Wajongers nog een aantal stellingen voorgelegd die inzicht verschaffen in 

wat er goed verloopt in de dienstverlening en waar ruimte voor verbetering is. Bijna 

de helft van de Wajongers is van mening dat de hulp in algemene zin te laat op 

gang is gekomen en bijna 40% vond de hoeveelheid hulp bij het zoeken naar een 

nieuwe baan onvoldoende. Daar staat tegenover dat de meerderheid van de Wajon-

gers het oneens is met de stelling dat UWV teveel druk oplegt, terwijl duidelijk méér 

Wajongers van mening zijn dat UWV-medewerkers veel weten over het vinden van 

werk dan dat er Wajongers zijn die deze stelling tegenspreken. 

 

Figuur 3.13 Stellingen over UWV vervolg 

 

3.6 Effect van de ondersteuning 

 

Effect van werken met proefplaatsing of loonaanvulling 

Eén op de drie Wajongers die heeft gewerkt met een proefplaatsing of met een 

loonaanvulling zegt zeker niet in dienst genomen te zijn zonder de genoemde in-

strumenten. Volgens 6% had het geen verschil gemaakt, de overige 63% kan dit 

niet inschatten. Wanneer deze zelfde Wajongers vervolgens wordt gevraagd of de 

kans op een baan met bijbehorend salaris door de proefplaatsing dan wel de loon-

aanvulling is vergroot, antwoordt ongeveer de helft hier bevestigend op, 16% denkt 

dat dit niet het geval is geweest en 38% kan dit niet inschatten.  

 

Effect van dienstverlening in het algemeen 

Wajongers is middels een aantal stellingen gevraagd wat de toevoegde waarde in 

hun ogen is geweest van de genoten dienstverlening, zie onderstaande grafiek.  
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Figuur 3.14 Stellingen over de meerwaarde van de dienstverlening van 

UWV 

 

 
 

Ongeveer de helft van de Wajongers beoordeelt de dienstverlening in algemene zin 

als zinvol. Maar de stelling of de dienstverlening van UWV hem of haar heeft gemo-

tiveerd om werk te zoeken wordt door niet meer dan een 30% van hen bevestigend 

beantwoord, terwijl ruim 40% het hier niet mee eens is. Op de stelling dat de hulp 

van UWV de kans op werk heeft vergroot geven ongeveer net zoveel Wajongers aan 

dat ze het hiermee eens zijn (ca één op de drie) dan oneens (iets minder dan één-

derde). De percentages eens/oneens op bovenstaande stellingen laten geen noe-

menswaardig verschil zien tussen Wajongers die momenteel wel naar werk zoeken 

en degenen die momenteel niet op zoek zijn.  

3.7 Vergelijking van groepen 

 

In deze paragraaf presenteren we een tabel waarin drie groepen van Wajongers 

worden vergeleken: Wajongers die tijdelijk geen werkmogelijkheden hebben, Wa-

jongers die op het moment van enquêteren zoeken naar werk en Wajongers die op 

het enquêtemoment werkzaam waren.22 We presenteren enkele kenmerken van 

deze groepen, informatie over de ondersteuning die ze hebben gehad en hun oor-

deel over de dienstverlening van UWV. 

 
22  Deze indeling is gemaakt op basis van de antwoorden van respondenten op de vragen of men nu werkt (betaald 

of onbetaald) en of men de afgelopen 6 maanden iets heeft gedaan om aan werk te komen. 
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(n=179) 

Werkzoe-

kend 

 

(n=106) 

Werkend 

 

(n=181) 

Hoogste opleidingsniveau 
 Startkwalificatie 
 Speciaal onderwijs 
 Geen startkwalificatie 

 

31% 

24% 

45% 

 

37% 

24% 

39% 

 

32% 

37% 

31% 

Geslacht 
 Man 
 Vrouw 

 

44% 

56% 

 

58% 

42% 

 

58% 

42% 

Belemmeringen 
 Psychische gezondheid 
 Lichamelijke gezondheid 

 

74% 

49% 

 

57% 

31% 

 

Niet ge-

vraagd 

 

Contact met UWV 
 Geen contact afgelopen 6 mnd 
 Vast contactpersoon 
 Afgelopen jr contact verzekeringsarts 
 Afgelopen jr contact arbeidsdeskundige 

 

41% 

29% 

21% 

34% 

 

26% 

53% 

19% 

46% 

 

48% 

48% 

14% 

32% 

Ondersteuning 
 Rea-plan opgesteld 
 Gebruik digitale ondersteuning 

 

32% 

4% 

 

49% 

42% 

 

47% 

19% 

Oordeel over dienstverlening 
 Gemiddeld rapportcijfer 

 

Eens met stelling: 
 Hulp UWV was zinvol 
 Hulp UWV heeft werkkans vergroot 
 Ik had eerder hulp gewild 

 

 

6,6 

 

 

54% 

20% 

38% 

 

5,8 

 

 

41% 

25% 

55% 

 

6,4 

 

 

54% 

47% 

42% 

 

Populatie tijdelijk geen werkmogelijkheden 

Deze groep ontbreekt het relatief vaak aan een startkwalificatie, kent een overver-

tegenwoordiging vrouwen en heeft relatief vaak te kampen met psychische en li-

chamelijke belemmeringen. Verder beschikt deze groep naar verhouding niet vaak 

over een vast contactpersoon bij het UWV en maakt men relatief én absoluut weinig 

gebruik van digitale ondersteuning. Over de gehele linie is men vaker tevreden over 

de dienstverlening dan de werkzoekenden, en houdt men gelijke tred met de wer-

kenden.  

 

Populatie werkzoekenden 

Werkzoekende Wajongers beschikken vaker over een startkwalificatie dan de overi-

ge Wajongers. Psychische en lichamelijke gezondheidsbeperkingen komen bij deze 

groep duidelijk minder vaak voor dan bij de groep die tijdelijk geen werkmogelijkhe-

den heeft. Verder heeft deze groep meer contact met het UWV, vaker een vast con-

tactpersoon en ook vaker contact met een arbeidsdeskundige. Er wordt door de 

werkzoekende Wajongers duidelijk bovengemiddeld gebruik gemaakt van digitale 

ondersteuning. Deze Wajongers zijn in algemene zin een stuk minder tevreden over 

de dienstverlening dan degenen die tijdelijk geen werkmogelijkheden hebben en dan 

de werkenden. Dit blijkt ook uit het relatief kleine aandeel dat de hulp van UWV als 

zinvol typeert en die inschat dat deze hulp de kans op werk heeft vergroot. Tot slot 

hadden werkzoekende Wajongers relatief vaak eerder hulp willen hebben. 
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Populatie werkenden 

Een relatief groot deel van de werkende Wajongers heeft een opleiding in het speci-

aal onderwijs afgerond. Eveneens een naar verhouding groot deel heeft het afgelo-

pen halfjaar geen contact gehad met het UWV. Wat betreft het oordeel over de 

dienstverlening is deze groep duidelijk positiever dan de werkzoekenden.  

3.8 Jonge WWB’ers en jonge Wajongers vergeleken 

 

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet hebben gemeenten de verantwoor-

delijkheid gekregen voor ondermeer de activering van jonggehandicapten met ar-

beidsmogelijkheden, personen die tot 2015 in de Wajong terechtkwamen. Op basis 

van het enquêteonderzoek met als peildatum december 2014 kunnen Wajongers in 

de Werkregeling worden vergeleken met jonge WWB’ers. Beide groepen worden in 

de Participatiewet door de gemeente begeleid, maar verschillen tussen beide groe-

pen kan aanleiding zijn voor gedifferentieerde dienstverlening. In deze paragraaf 

worden Wajongers en WWB’ers tot 26 jaar op een aantal kenmerken vergeleken.  

 

Werk zoeken en belemmeringen 

Het percentage jonge Wajongers dat aangeeft de komende periode naar werk te 

gaan zoeken ligt duidelijk lager dan het percentage onder jonge WWB’ers. Een be-

langrijke verklaring voor dit verschil is dat de Werkregeling van de Wajong deels 

bestaat uit volledig maar niet-duurzaam arbeidsongeschikten. Het gaat om ongeveer 

40% van de instroom in deze Werkregeling (zie paragraaf 3.2). 

 

Wat betreft belemmeringen om een betaalde baan te bemachtigen doen zich enkele 

verschillen voor. Zo komen taalproblemen bij jonge WWB’ers vaker voor. Jonge Wa-

jongers ervaren daarentegen vaker belemmeringen ten aanzien van het aantal uur 

dat men kan werken en rapporteren vaker psychische gezondheidsproblemen.  

 

Werkervaringen en opleidingsniveau 

Jonge Wajongers beschikken vaker over recente werkervaring dan jongeren in de 

WWB. Van de Wajongers tot en met 25 jaar heeft 60% de afgelopen 2 jaar een (be-

taalde of onbetaalde) baan uitgeoefend en werkt 40% op het moment van enquête-

ren. Onder jonge WWB’ers gaat het om 46% met werkervaring gedurende de afge-

lopen 2 jaar en 20% werkenden op het meetmoment.  

 

Het aandeel jongeren zonder startkwalificatie verschilt amper tussen WWB’ers en 

Wajongers (respectievelijk 72% en 73%). Wel is het zo dat van de jonge Wajongers 

zonder startkwalificatie ongeveer de helft speciaal onderwijs heeft afgerond, terwijl 

dit maar voor enkele van de WWB’ers geldt. Over het algemeen zijn jongeren in het 

speciaal onderwijs vrijgesteld van de kwalificatieplicht.  

 

Woonsituatie, gezondheid en zelfredzaamheid 

Meer dan de helft van de jonge Wajongers (59%) woont nog bij de ouders, onder 

jonge WWB’ers komt dit met 32% duidelijk minder vaak voor. Deelnemers aan het 

onderzoek is ook gevraagd de eigen gezondheidssituatie te beoordelen. Daar waar 

19% van de jonge Wajongers deze als (zeer) slecht typeert, ligt dit aandeel onder 

jonge WWB’ers met 28% iets hoger. 

 

De zelfredzaamheid is onder jonge Wajongers lager dan onder WWB’ers. Zo geeft 

55% van de Wajongers aan vaak hulp van anderen nodig te hebben (onder WWB’ers 

44%), is 49% van de Wajongers het oneens met de stelling dat hij/zij alles goed 

aan kan (WWB’ers: 32%) en bedraagt het aandeel Wajongers dat aangeeft goed 

voor zichzelf op te kunnen komen 43%, tegen 67% onder WWB’ers.  
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4 Niet-uitkeringsgerechtigden 

4.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de ervaringen van de niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) 

met de ondersteuning van gemeenten tot 1 januari 2015 beschreven. Een Nugger is 

een persoon die ingeschreven staat bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekend, geen 

werk heeft en geen AO-, WW- of bijstandsuitkering ontvangt.23 Wettelijk is vastge-

legd dat Nuggers aanspraak kunnen maken op ondersteuning van de gemeente als 

zij zich inschrijven als werkzoekende bij UWV en de gemeente om ondersteuning 

vragen. De ondersteuning van de gemeente moet passen bij de kansen en belem-

meringen van de werkzoekenden.  

 

Er bestaat geen eenduidig beeld over de omvang van de groep Nuggers. Aangezien 

er geen uitkeringsrelatie is, is deze groep niet terug te vinden in de polisadministra-

tie. Bovendien registreert niet iedere gemeente dienstverlening aan deze groep. Het 

is daarom lastig te bepalen hoeveel Nuggers zich hebben gemeld bij de gemeente 

voor ondersteuning. Wel kan de Inspectie op basis van gegevens in de Statistiek Re-

integratie Gemeenten (SRG) in kaart brengen of voor Nuggers re-

integratievoorzieningen zijn ingezet (zie 5.2). 

 

De inzet van instrumenten voor een Nugger is afhankelijk van het beleid van de 

gemeente voor deze doelgroep. Voor dit onderzoek is vooral die groep Nuggers inte-

ressant die zich bij de gemeente gemeld heeft met een ondersteuningsvraag en 

waarbij die ondersteuningsvraag in ingewilligd. Om de scope van het onderzoek 

hanteerbaar te houden is niet geprobeerd Nuggers te vinden die zich niet bij de ge-

meente hebben gemeld met een ondersteuningsvraag en/of groepen Nuggers die 

om andere redenen geen ondersteuning hebben ontvangen. 

 

Het aantal niet-uitkeringsgerechtigden 

In 2006 waren er in Nederland ongeveer 11 miljoen mensen van 15 tot en met 64 

jaar. Bijna 4 miljoen van deze mensen had geen werk. Van de groep mensen zonder 

werk had ongeveer 72 procent geen werkloosheids-, bijstands- of arbeidsonge-

schiktheidsuitkering.  

Niet alle mensen zonder werk willen of kunnen werken, bijvoorbeeld door het volgen 

van voltijd onderwijs, zorgverplichtingen of ziekte. Zo volgde in 2006, van alle men-

sen van 15 tot en met 64 zonder werk, meer dan een kwart voltijd onderwijs.  

 

In 2006 waren er 453 duizend mensen van 15 tot en met 64 jaar zonder werk, zon-

der uitkering, die geen voltijd onderwijs volgden en wel werk wilden. Daarvan was 

grofweg 10 procent ingeschreven bij het toenmalige CWI. De groep van 453 duizend 

mensen bestond verreweg voor het grootste deel uit samenwonende of gehuwde 

vrouwen. Van de vrouwen was een derde in de leeftijd 35 tot en met 44 jaar en 

waren er relatief weinig personen jonger dan 25 en van 55 jaar of ouder. Maar 44 

procent van de groep van 453 duizend zocht actief naar werk. Vrouwen zochten 

minder vaak actief naar werk naar mannen. Allochtonen zochten iets vaker naar 

werk dan autochtonen (46 om 43 procent).  

 

Wat de effecten van de economische crisis zijn op het aantal niet-

uitkeringsgerechtigden zijn geweest was in 2011 onduidelijk. De verwachtingen wa-

ren dat aan de ene kant de niet-actieven zich minder snel zouden aanbieden op de 

 
23  CBS (2013). Aan het werk met re-integratie ondersteuning. Vijfmeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers. 
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arbeidsmarkt (discouraged worker effect). Aan de andere kant werd verwacht dat er 

een grotere toestroom vanuit de WW zou zijn. 24 

 

De huidige verwachting is dat door de invoering van de Participatiewet het aantal 

niet-uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking zal groeien. Indicaties van 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzen erop dat circa één der-

de van de mensen die in aanmerking kwamen voor Wsw of Wajong niet meer in 

aanmerking komen voor een uitkering op in het kader van de Participatiewet.25 Dit 

komt onder meer doordat een deel van de nieuwe Wajongers thuiswonend is.26 

 

In het SEO-rapport “Verdeling van het participatiebudget over gemeenten” stelt SEO 

dat er momenteel geen gegevens beschikbaar zijn over het aantal niet-

uitkeringsgerechtigden.27  

4.2 De selectie van niet-uitkeringsgerechtigden 

 

In tegenstelling tot de andere deelonderzoeken in deze monitor, is het onderzoek 

onder Nuggers kwalitatief van aard.  

 

De Inspectie heeft in eerste instantie vijftien gemeenten geselecteerd die zijn bena-

derd met de vraag of zij de gegevens van een aantal niet-uitkeringsgerechtigden die 

in 2014 ondersteuning hadden ontvangen konden leveren ten behoeve van een in-

terview. Omdat het niet mogelijk is gebleken om binnen deze vijftien gemeenten 

voldoende Nuggers met ondersteuning te vinden en zodoende het gewenste aantal 

interviews te realiseren, is de steekproef uitgebreid met drie gemeenten.  

 

Van de achttien gemeenten die door de Inspectie zijn benaderd hadden er vier geen 

ondersteuning geboden aan Nuggers, één gemeente had de dienstverlening aan 

Nuggers niet geregistreerd en één gemeente weigerde medewerking. In totaal heeft 

de Inspectie een opgave gekregen van twaalf van de achttien gemeenten waaraan 

dit is gevraagd. De opgave varieerde van drie tot enkele tientallen Nuggers. 

 

Het benaderen van de Nuggers bleek in de praktijk problematisch. In de registratie-

systemen van gemeenten staan mensen als nugger geregistreerd terwijl ze dat vol-

gens de formele definitie niet zijn. Het lijkt erop dat bij verschillende gemeenten de 

afwezigheid van een bijstandsuitkering het belangrijkste kenmerk is om iemand als 

Nugger aan te merken. Dat betekent echter nog niet dat er geen andere uitkering 

loopt. In veel gevallen die tijdens de selectie werden aangetroffen was er sprake van 

dreigende bijstandsafhankelijkheid in verband met de beëindiging van een baan 

arbeidsrelatie, een aflopende WW-uitkering of de beëindiging van een samenle-

vingsverband. Soms hadden mensen een uitkering van UWV of de SVB en een enke-

ling gaf aan niets te maken hebben gehad met gemeenten en UWV en ook nooit om 

ondersteuning te hebben gevraagd. 

 

Omdat al in een vroeg stadium bleek dat eigenlijk niet tot de doelgroep Nuggers 

behoorden werden tientallen mensen voor niets benaderd. Daarnaast bleek een deel 

van de door gemeenten opgegeven Nuggers bij herhaling onbereikbaar. Van de niet-

uitkeringsgerechtigden die bereikt konden heeft een groot deel (meer dan 90%) 

meegewerkt. Uiteindelijk heeft de Inspectie bij 29 Nuggers, bij wie op voorhand 

geen sprake was van een uitkering en wel van ondersteuning, een telefonisch inter-

view kunnen afnemen.  

 
24  Raad voor werk en inkomen (2011). Re-integratiemarktanalyse 2011.  
25  Berenschot (2013). Verkenning verdeelsystematiek gebundeld re-integratiebudget Participatiewet.  
26  Divosa (2014). Memo. Dienstverlening aan niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) in de Participatiewet.  
27  SEO (2014). Verdeling van het participatiebudget over gemeenten.  
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Ongeacht de definitieproblemen rondom de term Nuggers gebruiken we in de rest 

van dit hoofdstuk de term Nuggers voor die groep van 29 respondenten. Zij staan 

bij de gemeente geregistreerd als Nuggers en hebben in 2014 ondersteuning van de 

gemeente ontvangen. 

 

Representativiteit en afbakening 

De problemen met het vinden en selecteren van Nuggers heeft gevolgen voor de 

mogelijkheid uitspraken te doen over deze groep. Uiteindelijk zijn alleen niet-

uitkeringsgerechtigden gesproken die als zodanig bij de gemeente geregistreerd 

staan en die, op basis van diezelfde registratie, dienstverlening van de gemeente 

hebben ontvangen. Het is op basis van dit onderzoek dan ook niet mogelijk om uit-

spraken te doen over de groep mensen die (mogelijk) recht heeft op – en behoefte 

aan - ondersteuning gericht op werk.  

 

Als zij zich niet actief hebben gemeld bij gemeenten met de vraag om ondersteuning 

staan zij niet als zodanig geregistreerd. Hetzelfde geldt voor mensen die wel om 

ondersteuning hebben gevraagd, maar deze niet hebben gekregen. Het onderzoek 

richt zich op het beschrijven van de dienstverlening die door gemeenten aan niet-

uitkeringsgerechtigden wordt aangeboden. Voor vragen met betrekking tot de be-

slissing van de gemeente wel of geen ondersteuning in te zetten voor niet-

uitkeringsgerechtigden, verwijzen we naar het onderzoek in het kader van de evalu-

atie van de Participatiewet dat zich richt op het beleid, de ervaringen en keuzes van 

gemeenten. 

4.3 De definitie van Nuggers met een re-integratievoorziening 

 

De definitie van een Nugger conform de WWB komt overeen met artikel 6 eerste lid 

van de Participatiewet, waarin een Nugger wordt gedefinieerd als een persoon jon-

ger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die als werkloze werkzoekende staat gere-

gistreerd bij UWV en die geen recht heeft op een uitkering of arbeidsondersteuning 

op grond van de Participatiewet, WW, Ioaw, Ioaz, Wajong, Wia, Wao, de Toeslagen-

wet, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, 

de Algemene nabestaandenwet dan wel op grond van een regeling, die met deze 

wetten naar aard en strekking overeenstemt. 

 

Definitie re-integratievoorziening 

In artikel 10 van de Participatiewet is vastgelegd dat Nuggers recht hebben op on-

dersteuning bij het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid en op de naar het 

oordeel van het College noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinscha-

keling. 

 

Het CBS verstaat onder een re-integratievoorziening een activiteit die door een ge-

meente wordt ingezet nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de cliënt een be-

lemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt. De voorziening is er op 

gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een individuele cliënt te verkleinen, 

waarbij het lange termijn doel altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of 

een voorziening door de gemeenten zelf wordt uitgevoerd of ingekocht. 

 

Voorafgaand aan de voorziening moet de belemmering van de cliënt zijn vastge-

steld, hetzij via een formeel diagnose-instrument, hetzij na oordeel van een klant-

manager. Mede op basis hiervan wordt ook de positie op de participatieladder van 

een cliënt vastgesteld. Een voorziening is dus altijd herleidbaar tot de individuele 

persoon voor wie ze worden ingezet. Categoriale voorzieningen kunnen niet in de 

SRG aangeleverd worden als re-integratievoorziening. Ook gesprekken door de ge-
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meente in het kader van de uitkering en/of handhaving behoren tot de reguliere 

werkzaamheden uit hoofde van de uitvoering van de (bijstand)wet en worden dan 

ook niet als een re-integratievoorziening aangemerkt. 

 

Niet onder een re-integratievoorziening vallen: 

 Alle reguliere uitvoeringstaken met betrekking tot bepaling van recht op en hoog-

te van een uitkering. Ook screening, diagnose, het opstellen van een re-

integratieplan en het maken van afspraken met cliënten, zijn geen voorzieningen 

in de SRG. Gesprekken door de gemeente in het kader van de uitkering en/of 

handhaving behoren tot de reguliere verplichtingen van een gemeente. 

 Een onderzoek met uitsluitend als doel vast te stellen of een cliënt al dan niet 

ondersteuning nodig heeft bij de arbeidsinschakeling.  

 Een onderzoek van de eigenschappen, wensen en situatie van betrokkene met als 

doel het vaststellen van de meest geschikte in te zetten vervolgvoorziening(en) 

voor deze cliënt.  

 Een onderzoek met als doel het al dan niet verlenen van een ontheffing van de 

arbeidsverplichting. 

 

UWV Werkbedrijf verstrekt, via Werk.nl, arbeidsmarktinformatie aan alle burgers 

van Nederland. De digitale ondersteuning die UWV aanbiedt op Werk.nl wordt in dit 

onderzoek niet gezien als een re-integratievoorziening. 

 

Aantal Nuggers met een voorziening bij gemeenten 

Een verkennende analyse van de Inspectie op basis van de bestanden bij het CBS 

laat zien dat er in 2013 een relatief klein aantal trajecten in de SRG wordt toegere-

kend aan Nuggers. In totaal hebben op basis van de SRG 137.000 personen één of 

meerdere re-integratievoorzieningen ontvangen in 2013 (over 2014 ontbreekt de 

informatie nog). In onderstaande tabel zijn deze personen uitgesplitst in personen 

die in de loop van 2013 ook een WWB- of WW-uitkering hebben ontvangen en per-

sonen die geen werkloosheidsuitkering hebben ontvangen.  

 

Tabel 4.1 Aantal personen die in 2013 rea-traject zijn gestart, naar bijstand 

en WW 

 Aantal Aandeel 

Totaal aantal personen met gestart traject in 
2013 volgens SRG 

137.077 100% 

 Waarvan bijstand in 2013 129.885 94,8% 

 Waarvan geen bijstand maar wel WW in 2013 2.191 1,6% 

 Waarvan geen bijstand en geen WW in 2013 5.001 3,6% 

 

Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat er in 2013 voor maximaal 5.000 Nuggers 

een re-integratievoorziening is ingezet. De Inspectie onderstreept het woord maxi-

maal, aangezien in deze groep ook mensen kunnen zitten met een andere uitkering 

dan WWB of WW of anderszins buiten de definitie van een Nugger vallen. Daarnaast 

boden gemeenten ondersteuning aan ongeveer 2.100 mensen die geen bijstand, 

maar wel een WW-uitkering ontvingen.  

 

De meeste gemeenten registreren relatief kleine aantallen Nuggers met een re-

integratievoorziening. Bij veruit de meeste gemeenten komt dit tussen de 0 en 10 

keer voor, waarbij ongeveer 100 gemeenten volgens de analyse geen geregistreerde 

dienstverlening aan Nuggers hebben.  

Een zelfde beeld komt naar voren in het kwalitatieve onderzoek. Voor dit onderzoek 

heeft de Inspectie gemeenten benaderd met de vraag of zij de Inspectie namen kon 

doorgeven van niet-uitkeringsgerechtigden die in 2014 ondersteuning van de ge-
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meente hadden ontvangen. Bij zes van de 18 gemeenten bleek dit niet mogelijk, 

omdat er geen registratie van deze groep had plaatsgevonden.  

 

Door de invoering van de Participatiewet is het mogelijk dat op termijn het aantal 

Nuggers dat zich bij de gemeente meldt toeneemt. Jongeren die voorheen aan-

spraak konden maken op een Wajong-uitkering krijgen in de WWB te maken met 

eisen aan het vermogen en het huishoudinkomen. Toekomstige evaluatieonderzoe-

ken rondom de Participatiewet moeten uitwijzen of en hoe de gemeente de groep 

Nuggers in beleid en uitvoering benadert en in hoeverre deze gebruik zullen maken 

van hun recht op ondersteuning. 

4.4 Achtergrondkenmerken  

 

De Inspectie heeft vastgesteld dat de door de gemeente aangeleverde personen in 

de meeste gevallen niet voldeden aan de vooraf geformuleerde criteria en het strikt 

genomen dus niet om Nuggers ging. 

Zeventien mensen rapporteerden voorafgaand aan de ondersteuning van de ge-

meente een WW uitkering te hebben ontvangen. Een andere respondent refereerde 

aan een ANW uitkering en 2 mensen melden een bijstandsuitkering te (hebben) 

ontvangen.  

Bij één gemeente bleek nagenoeg de gehele opgave van Nuggers niet overeen te 

komen met de door de Inspectie gehanteerde definitie van Nugger.  

 

Opleidingsniveau en leeftijd 

De Inspectie heeft respondenten gesproken uit iedere leeftijdscategorie, net van 

school tot (ver) in de 50. Het opleidingsniveau van de respondenten varieerde even-

eens, een enkeling had slechts middelbare school, een ander een onafgemaakte 

opleiding op universiteitsniveau. Opvallend was het relatief grote aantal Hbo’ers (9). 

Ten tijde van het interview waren de meeste respondenten alweer aan het werk. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de door de respondenten meest genoemde belem-

mering om aan het werk te komen de economische situatie van afgelopen jaren is. 

Door de crisis is de vraag naar werk afgenomen, terwijl het aanbod van werkzoe-

kenden steeg. De meeste respondenten zien zichzelf op enige afstand van de ar-

beidsmarkt staan. Leeftijd wordt daarbij het vaakst als probleem genoemd, maar 

ook etniciteit, psychische en/of fysieke problemen en gebrek aan werkervaring (ga-

ten in het cv) worden genoemd. Kennis is soms verouderd, evenals de vaardigheden 

om werk te zoeken. Ook is als reden genoemd dat het geboden salaris van een 

nieuwe betrekking te laag werd bevonden. 

 

Waarom ondersteuning vragen bij de gemeente? 

Een groot aantal Nuggers had een aflopende WW-uitkering waardoor de WWB in het 

vizier kwam. Om deze reden klopte men bij de gemeente aan. Slechts één respon-

dent was voor de ondersteuningsaanvraag op de hoogte van het feit dat de gemeen-

te mensen zonder WWB-uitkering helpt bij het zoeken naar werk. Het lukte deze 

persoon niet om op eigen kracht werk te vinden en klopte daarom bij de gemeente 

aan. Ook kwam voor dat men via UWV bij de gemeente terecht is gekomen. 

 

Hoe belangrijk is het om weer aan het werk te gaan? 

Het willen hebben van financiële zekerheid is de belangrijkste reden voor de meeste 

Nuggers om werk te hebben. Schulden, een aflopende uitkering of het geen recht 

hebben op een uitkering maken het belang van werk groter. 

 

Een van de respondenten vertelt: “je wilt toch je eigen steentje bijdragen”. 
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Een aantal respondenten geeft aan dat er financiële zorgen bestaan. Zij kunnen 

geen aanspraak maken op een bijstandsuitkering omdat ze bijvoorbeeld een wer-

kende partner of eigen vermogen hebben. Als dat eigen vermogen een koophuis 

betreft dat zij de afgelopen jaren niet, of slechts met verlies, konden verkopen 

speelt dit eigen vermogen in de praktijk niet of nauwelijks een rol in hun inkomens-

positie. 

4.5 Toegankelijkheid vanuit het perspectief van ondersteunde Nuggers 

 

De meeste respondenten gaven aan dat ze vrijwel direct of op korte termijn (binnen 

een paar weken) na het eerste contact met de gemeente konden starten met een 

traject (training, persoonlijk gesprek etc.). De respondenten gaven veelal aan dat er 

door de gemeente geen voorwaarden zijn gesteld aan het gebruik van de onder-

steuning. Slechts in een aantal gevallen werden door de gemeente eisen gesteld ten 

aanzien van de aanwezigheid bij de geboden ondersteuning.  

4.6 Ervaringen van Nuggers met ondersteuning van gemeenten 

 

De ondersteuning van gemeenten die de respondenten hebben genoten omvat in 

het merendeel van de gevallen ondersteuning bij het vinden van en solliciteren op 

vacatures (cv’s opstellen, jezelf profileren, sollicitatietraining). De intensiteit van de 

ondersteuning varieert van wekelijkse bijeenkomsten, tot een paar dagdelen. In een 

uitzonderlijk geval gaf de respondent aan vier keer per week ondersteuning genoten 

te hebben gedurende een aantal weken.  

Dit type ondersteuning kwam vooral voor in gevallen dat men bij de gemeente te-

rechtkwam bij afloop van een WW-uitkering en men kon instromen in het “reguliere” 

traject voor bijstandsgerechtigden.  

Een respondent geeft aan zelf een re-integratietraject te hebben “afgedwongen” bij 

de gemeente. Het was voor haar de vraag of ze WW of bijstand zou krijgen en 

kwam zodoende bij de gemeente. Daar kwam ze erachter - door actief er naar op 

zoek te gaan – dat er re-integratiemiddelen bij de gemeente beschikbaar zijn. Deze 

werden haar niet vrijwillig aangeboden, maar de respondent heeft erop gehamerd 

hier gebruik van te willen maken. 

 

Een aantal respondenten geeft aan gebruik te hebben gemaakt van bemiddelingsor-

ganisaties, die door gemeenten zijn ingezet om mensen direct aan het werk te krij-

gen. Eén respondent geeft aan door de gemeente in contact te zijn gebracht met 

een re-integratieorganisatie die met hem een traject richting asbestsaneerder heeft 

ingezet. Deze man was afkomstig uit de bouw en was geïnteresseerd. De kosten 

voor de opleiding zijn door de gemeente betaald en hij verwacht na afronding van 

de opleiding aan het werk te komen. 

 

Sommige respondenten hadden zelf wensen ten aanzien van de ondersteuning. Zo 

geeft een respondent aan vast te lopen met het zoeken naar vacatures en een ander 

wilde graag weten hoe je moet solliciteren. Het gaat dan om zaken als een cv op-

maken of een brief schrijven met een goede motivatie.  

 

Een aantal Nuggers geeft aan daadwerkelijk invloed te hebben gehad op het soort 

ondersteuning dat men kreeg. Eén respondent gaf aan graag een bepaalde training 

te willen krijgen en kreeg deze ook, een ander wilde specifieke vaardigheden oefe-

nen wat ook mogelijk was. Daar staat tegenover dat er ook gevallen zijn waarin men 

geen invloed kon uitoefenen. De respondent die aangaf dat hij sollicitatietechnieken 

wilde leren op een hoger niveau (HBO) kreeg bijvoorbeeld geen gehoor. Een ander 

gaf aan meer ‘one-on-one’ tijd te willen hebben of meer sollicitatietraining. Dit was 

ook niet mogelijk.  
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Van een respondent hoorde de Inspectie dat de ondersteuning door de gemeente 

vanwege een tekort aan budget is stopgezet. Ze kreeg – ondanks dat ze had aange-

geven graag nog gebruik te maken van de ondersteuning – te horen dat dit als niet-

uitkeringsgerechtigde niet langer meer mogelijk was. Na anderhalve maand werd de 

ondersteuning beëindigd. Een tweetal respondenten geven aan het gevoel te hebben 

in de steek te zijn gelaten door de gemeente. Hen hing financiële nood boven het 

hoofd en vinden dat er te weinig gebeurt om hen aan het werk te krijgen c.q. een 

uitkering te verlenen. Tot slot vond een respondent dat de gemeente een denigre-

rende houding heeft ten aanzien van werkzoekenden. Ze voelde zich door de ge-

meentelijke bejegening minderwaardig. 

4.7 Effect van de ondersteuning  

 

Het merendeel van de respondenten geeft aan positieve effecten te hebben ervaren 

van de ondersteuning. Dit varieert van een bescheiden effect (“ik heb toch wel wat 

opgepikt van de sollicitatietraining”) tot het van mening zijn dat de kansen op de 

arbeidsmarkt (aanzienlijk) zijn verbeterd. Een aantal respondenten heeft dankzij de 

gemeente ook daadwerkelijk werk gevonden. 

Positieve geluiden die de Inspectie ter ore zijn gekomen: “heb mijn netwerk ver-

groot”, “ik kan een beter cv opstellen”, “het fungeert als een stok achter de deur”, 

“ik werd bevestigd in mijn beroepskeuze”, “ik heb kennisgemaakt met nieuwe ma-

nieren van solliciteren via social media”, “ik heb nu meer zelfvertrouwen”.  

 

Er is ook een aantal respondenten dat aangeeft niets aan de ondersteuning van de 

gemeente gehad te hebben. “Ik heb niets geleerd, zit maar achter een computer te 

turen op zoek naar vacatures wat ik ook thuis kan doen”. En ook “de training is uni-

form en gericht op lager opgeleiden, ongeschikt voor hoger opgeleiden”.  

Waar mensen kritisch zijn geven ze aan dat de ondersteuning niet goed aansloot bij 

hun persoonlijke situatie, maar ook dat de ondersteuning ze uiteindelijk niet gehol-

pen heeft bij het vinden van een baan. Een respondent geeft expliciet aan dat hij de 

baan die hij nu heeft puur op eigen kracht heeft gevonden. Het zijn vooral de hoger 

opgeleiden die weinig effecten ervaren.  
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Bijlage 1  Methodologische verantwoording 

 

Steekproeftrekking WWB en Wajong (inclusief wachtlijst Wsw) 

 

De directie Werk en Inkomen (W&I) van de Inspectie heeft bij UWV een bestand 

opgevraagd met alle lopende Wwb-, en Wajonguitkeringen op de peildatum 1 de-

cember 2014. Een aanvullende eis was dat de uitkeringsgerechtigden in de maanden 

oktober en november 2014 een daadwerkelijk uitbetaalde uitkering hebben ontvan-

gen. Nulbetalingen zijn uit het bestand verwijderd. De selecties zijn gemaakt op 

basis van de gegevens uit de polisadministratie. Hierin worden alle inkomstenver-

houdingen geregistreerd.  

 
De bestanden zijn opgeschoond alvorens er een steekproef is getrokken.  

-  Personen jonger dan 18 en ouder dan 65 jaar zijn uit het bestand verwijderd, 

evenals personen waarvan tussen de peildatum en de afslagdatum van het be-

stand bekend is dat ze zijn overleden. 

-  De polisadministratie is een registratie op het niveau van de inkomstenverhou-

ding. Per persoon kunnen er meerdere inkomstenverhoudingen zijn. Sommige 

burgerservicenummers kwamen daardoor meerdere keren in het bestand voor. 

Dubbele sofinummers binnen dezelfde uitkering zijn verwijderd. 

 

WWB 

 

Bij de steekproef WWB zijn personen met een WWB-uitkering voor 65+-ers buiten 

beschouwing gelaten. Na de opschoning van het bestand is er uit de populatie een 

aselecte steekproef getrokken van 5334 Wwb’ers. In onderstaande tabel is weerge-

geven hoe de samenstelling van de populatie, steekproef en respons is op de ken-

merken leeftijd en geslacht. Het betreft ongewogen gegevens. 

 

 Populatie Steekproef Respons 

Leeftijd    

18 tot en met 25 5,8% 5,9% 4,0% 

26 tot en met 35 21,3% 22,1% 17,5% 

36 tot en met 45 25,5% 26,0% 24,3% 

46 tot en met 55 28,1% 27,3% 29,4% 

56 tot 65 19,4% 18,8% 24,7% 

    

Geslacht    

Man 43,6% 42,2% 40,3% 

Vrouw 56,4% 57,8% 59,7% 

    

Totaal 392.448 5334 1.552 

 

Wajong 

 

Uit het populatiebestand van de Wajong zijn 2.800 personen geselecteerd.  

Er is daarbij gestratificeerd naar:  

1) oude Wajong (ingestroomd voor 1-1-2010) 

2) nieuwe Wajong (ingestroomd vanaf 1-1-2010) 
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Uit 1) zijn vervolgens 1.000 Wajongers geselecteerd en uit 2) is een random steek-

proef van 1.800 Wajongers getrokken.  

 

Zoals toegelicht in de inleiding van het Wajong-hoofdstuk is in dit rapport inge-

zoomd op de nieuwe Wajong-populatie, en dan met name het deel van deze popula-

tie, dat valt onder de Werkregeling. Dit omdat deze groep het sterkst overeenkomt 

met de populatie die vanaf 1 januari 2015 instroomt in de Participatiewet en zo-

doende het beste beschouwd kan worden in het kader van de nulmeting. Uit deze 

populatie zijn 1.322 mensen benaderd en hebben er 466 een ingevulde vragenlijst 

geretourneerd, oftewel een respons van 35%.  

 

Frequentieverdelingen populatie, steekproef en respons Werkregeling 

 Populatie Steekproef Respons 

Leeftijd    

18 tot en met 25 79% 78% 82% 

26 tot en met 35 17% 17% 14% 

36 tot en met 45 2% 3% 2% 

46 tot 65 2% 2% 2% 

    

Geslacht    

Man 56% 56% 52% 

Vrouw 44% 44% 48% 

    

Totaal 43.400 1.322 466 

 

Nuggers 

 

In tegenstelling tot de andere onderzoekspopulaties is het onderzoek onder Nuggers 

kwalitatief van aard. Daar Nuggers geen uitkeringsrelatie hebben, zijn zij niet terug 

te vinden in de polisadministratie. Het totaal aantal Nuggers dat ondersteuning ont-

vangt is ook niet rechtstreeks af te leiden uit statistieken.  

 

De Inspectie heeft individuele gemeenten benaderd met de vraag of zij in 2014 on-

dersteuning aan Nuggers hebben aangeboden bij het vinden van werk en of zij 

daarvan de naam, het adres en telefoonnummers van hebben vastgelegd. Er zijn 

aanvankelijk 15 gemeenten benaderd. De keuze van de gemeenten vond willekeurig 

plaats met dien verstande dat er bij de selectie rekening is gehouden met: 

- een spreiding in de omvang van gemeenten  

o Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners 

o Gemeenten met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners 

o Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners 

- landelijke spreiding van gemeenten 

- uitsluiting van gemeenten die in dit verband al zijn benaderd door de Directie Re-

integratie en Participatie van SZW, ten behoeve van de monitor Participatie, on-

derdeel gemeenten. 

 

Omdat drie gemeenten geen Nuggers hadden waaraan ondersteuning is aangeboden 

en één gemeente dienstverlening aan Nuggers niet registreert, is de steekproef uit-

gebreid met drie gemeenten. Van deze weigerde één gemeente haar medewerking 

en een andere gemeente zei geen ondersteuning aan Nuggers te hebben geboden.  

In totaal heeft de Inspectie een opgave gekregen van 12 van de 18 gemeenten 

waaraan dit is gevraagd. De opgave varieerde van drie tot enkele tientallen Nug-

gers.  
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Het benaderen van de Nuggers bleek in de praktijk problematisch daar de nauwkeu-

righeid van de registraties te wensen overliet. Mensen worden als Nugger geregi-

streerd terwijl ze dat niet zijn. Tientallen Nuggers werden om deze reden dan ook 

voor niets benaderd, omdat al in een vroeg stadium bleek dat zij niet aan de defini-

tie voldeden. Ook bleek een deel van de opgegeven Nuggers bij herhaling onbereik-

baar. Van de Nuggers die bereikt konden worden was de wil om mee te werken aan 

het onderzoek groot (meer dan 90%). 

 

Omdat van één gemeente de telefoonnummers van de Nuggers ontbraken, is (bij 

wijze van experiment) middels een brief aan de Nugger gevraagd mee te werken 

aan het onderzoek door een 06 nummer te bellen. Vijftien respondenten werden zo 

aangeschreven. Opmerkelijk is dat hierop geen enkele respons is gekomen. 

 

Uiteindelijk heeft de Inspectie bij 29 Nuggers, die in eerste instantie aan de definitie 

leken te voldoen, een telefonisch interview kunnen afnemen. Tijdens het interview 

bleek alsnog dat: 

 

- de Nugger niet voldeed aan het criterium in 2014 ondersteuning van de gemeente 

te hebben ontvangen; 

- op moment van aanvraag van de ondersteuning toch een (recht op) uitkering 

genoot. 

 

Soms hadden mensen een uitkering van UWV of de SVB (nabestaande uitkering), 

soms zeiden mensen niets te maken hebben gehad met gemeenten en UWV en ook 

nooit om ondersteuning te hebben gevraagd. 
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Bijlage 2  Verschillen tussen de WWB- en Wajong-populatie 

 

 WWB Wajong 

Algemeen 
 Opleiding 

 

 

 
 Leeftijd 

 

 Zoekgedrag 

 

 

 

 

 

 

 
 Belemmeringen 

 

65% geen startkwalificatie 

 

 

 

Grootste deel > 45 jaar 

 

45% heeft het afgelopen half 

jaar naar werk gezocht, 55% 

niet. Belangrijkste redenen 

dat niet gezocht is zijn licha-

melijke of psychische klach-

ten of mantel-

zorg/vrijwilligerswerk. 

 

Lichamelijke beperkingen  

vaakst genoemd als belem-

mering om betaalde baan te 

vinden 

 

40% geen startkwalifi-

catie, 30% speciaal 

onderwijs 

 

Ca 80% < 25 jaar 

 

Eén op de drie heeft 

afgelopen half jaar naar 

werk gezocht, bijna 

30% niet omdat men al 

werk heeft en bijna 

40% zoekt helemaal 

niet naar werk 

 

Psychische gezondheid 

vaakst genoemd als 

belemmering om be-

taalde baan te vinden 

Ondersteuning  
 Contact 

 

 

 
 Ondersteuningsvormen 

 

 

 

 

 
 Afspraken 

 

 

 

35% geen vast contactper-

soon, 65% wel 

 

 

17% heeft afgelopen halfjaar 

hulp gehad om training of 

opleiding te volgen, in totaal 

heeft 55% enige vorm van 

ondersteuning ontvangen 

 

59% heeft naar eigen zeggen 

vrijstelling van de arbeids-

verplichtingen, van de rest 

heeft 22% afspraken over 

aantal sollicitaties 

 

25% geen vast contact-

persoon, 40% wel, 35% 

weet het niet 

 

10% heeft hulp gehad 

om training of opleiding 

te volgen, 18% heeft 

deelgenomen aan rea-

traject 

 

50% van degenen met 

werkmogelijkheden 

heeft een participatie-

plan, 25% niet en 25% 

weet het niet. 20% 

heeft afspraken over 

aantal sollicitaties 

Werk 

 Werkervaring 

 

 
 Werkgerelateerde on-

dersteuning 

 

 

 

40% in afgelopen 2 jaar ge-

werkt 

 

42% van degene met recente 

werkervaring heeft gewerkt 

met behoud uitkering, 3% 

met loonkostensubsidie 

 

60% in afgelopen 2 jaar 

gewerkt 

 

12% van degene met 

recente werkervaring 

heeft gewerkt op proef-

plaatsing en 25% met 

loonaanvulling 
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Oordeel 
 Algemeen 

 
 Specifiek 

 

 

 

Gemiddeld rapportcijfer 6,5 

 

47% had eerder hulp gewild, 

43% vindt de hulp bij zoeken 

baan voldoende 

 

Gemiddeld rapportcijfer 

6,35 

46% had eerder hulp 

gewild, 35% vindt de 

hulp bij zoeken baan 

voldoende  

Effect 
 Loonaanvulling 

 

 

 

 

 
 Stellingen 

 

 

 

Ca 40% zou zonder loonaan-

vulling niet in dienst zijn ge-

nomen, 8% wel en51% kan 

dit niet inschatten 

 

 

46% vond de hulp zinvol, 

41% motiverend om werk te 

zoeken en 30% dat de hulp 

de kans op werk heeft ver-

groot 

 

  

 

Eénderde zou zonder 

loonaanvulling niet in 

dienst zijn genomen, 

6% wel en 63% kan dit 

niet inschatten 

 

50% vond de hulp zin-

vol, 30% motiverend 

om werk te zoeken en 

34% dat de hulp de 

kans op werk heeft 

vergroot 
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Bijlage 3  Vragenlijsten 

 

 Wajong 

 

 WWB 

 

 Nuggers 
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Vragenlijst dienstverlening aan Nuggers 
 
In de vragenlijst gaat het om ondersteuning van de gemeente die is ontvan-

gen voor  

1-1-2015. Een enkeling die uitsluitend in 2015 dienstverlening heeft genoten 

sluiten we echter niet uit van de vragenlijst. 

 

Beschrijving groep Nuggers  

- Man/vrouw 

- leeftijd 

- opleidingsniveau en richting 

 

 

Bij de volgende 4 vragen willen we weten wat de situatie was op 

het moment dat de respondent om ondersteuning vroeg bij de ge-

meente. Aangezien het ondersteuning aan Nuggers in 2014 betreft, 

kan dit al enige tijd geleden zijn. 

 

- Sinds wanneer zit u zonder werk?  

- Wat heeft u daarvoor als laatste voor werk gedaan?  

- Heeft u ooit een uitkering ontvangen, zo ja welke? 

- Ervaart u belemmeringen om weer aan het werk te komen, zo ja, welke?  

 

1. Heeft u zich bij UWV aangemeld als werkzoekende en zo ja waarom? 

 

2. Wat was de aanleiding om ondersteuning te vragen bij de gemeente? 

 

3. Waarom dacht u hulp van de gemeente nodig te hebben? 

 

4. Hoe belangrijk was het voor u om weer aan het werk te gaan? 

 

 

 

 

Toegankelijkheid ondersteuning 

 

5. Wist u - voordat u de gemeente benaderde – of de gemeente u kon 

ondersteunen, en had u een beeld van wat voor ondersteuning de 

gemeente kon aanbieden? 
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6. Wist u waar u moest zijn, en op welke wijze heeft u de gemeente om 

hulp gevraagd?  

 

7. Hoe is door de gemeente op uw verzoek om ondersteuning gerea-

geerd? 

 

8. Hoe lang duurde het voordat de ondersteuning daadwerkelijk startte? 

 

9. Zijn er voorwaarden/regels gesteld aan de ondersteuning, zo ja welke? 

- Bijv. inzicht geven in loongegevens van de partner 

 

 

 

 

Ervaringen van Nuggers met ondersteuning van gemeenten 

 

10. Welke behoefte aan ondersteuning had u? 

 

- Bemiddelen/voorstellen aan werkgevers 

- Sollicitatietraining 

- Vacaturesites vinden 

- Faciliteiten bieden (computer, printer etc) 

- Brieven schrijven 

- Cursussen/trainingen (welke?) 

- Scholing 

- Weet niet… 

 

11. Heeft u aan de gemeente verteld welke behoefte u had? 

 

12. Hoe werd daarop gereageerd? 

 

13. Wat voor ondersteuning heeft u uiteindelijk ontvangen? 

 

14. Hoe vaak heeft u deze ondersteuning ontvangen? 

 

15. Wie heeft u deze ondersteuning gegeven? 

 

16. Waarom heeft u deze ondersteuning gekregen? 

 

17. Kon u zelf invloed uitoefenen op wat voor ondersteuning u kreeg? 
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18. Was er ook ondersteuning die u had willen krijgen, maar waarvoor u 

niet in aanmerking kwam? 

 

 
 

 

Effect van de ondersteuning 

 

19. Bent u tevreden over de ondersteuning die u heeft ontvangen en 

waarom wel of niet? 

 

20. Is er als gevolg van de ondersteuning iets in uw leven veranderd en zo 

ja, wat dan? 

 

21. Denkt u dat uw kansen op het vinden van een baan zijn verbeterd 

dankzij de gemeente(lijke ondersteuning)? zo ja op welke manier en 

zo nee waarom niet? 

 

22. Wat heeft de gemeente goed gedaan? 

 

23. Wat had de gemeente beter kunnen doen? 

 

24. Heeft de gemeente nadat de ondersteuning was afgerond nog contact 

met de Nugger (gehouden)? 

 

 

 

 


