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Waarom en wat? 
Voor een uitvoeringstoets ten behoeve van het concept-Wetsvoorstel stimulering 
arbeidsparticipatie (STAP) is behoefte aan een actualisering van de begin 2007 gemaakte ra-
ming van het participatiepotentieel UWV klanten (memo 07/05). Actualisering is nodig omdat 
nu de realisaties voor 2007 bekend zijn, de ramingen zijn bijgesteld en op basis van 
onderzoek nieuwe inzichten zijn ontstaan. Deze kennis gebruiken we de schatting van het re-
integratiepotentieel te verbeteren. In de huidige schatting is de WW-populatie met een AO-
karakter als een aparte groep binnen de WW gepresenteerd. In de vorige schatting was deze 
bij de WIA/WAO-groep ondergebracht. 
 
Hoe? 
Bij de bepaling van de potentiële doelgroep sluiten we aan de ene kant cliënten uit die ook 
zonder hulp of met het huidige re-integratie-instrumentarium binnen redelijke tijd betaald 
werk vinden. Aan de andere kant sluiten we de cliënten uit die al werken, of waarvan we 
verwachten dat deze vanwege hun gezondheidsbelemmeringen (AO), oudere leeftijd 
(Wajong) of omdat ze geen sollicitatieplicht hebben (WW) nooit meer aan het werk komen. 
Over blijft een groep die in potentie wel betaald werk kan verrichten en verwerven, maar dit 
in de praktijk niet weet te realiseren. De precieze criteria waarmee we deze groep afbakenen 
verschilt per wet. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kennis uit onderzoek. 
Ditzelfde geldt voor de onderverdeling in 'kansrijker' en 'moeilijk' re-integreerbaar. De 
doelgroep wordt bij WW’ers bepaald door afwezigheid van sollicitatieplicht en een WW-duur 
langer dan één jaar. Bij de arbeidsongeschikten door de uitkomsten van de re-integratievisie 
bij de herbeoordelingen (voor de 50-plussers via extrapolatie). Voor de Wajong worden 
uitkomsten van het dossieronderzoek toegepast op de groep die jonger dan 45 jaar is (zie 
UKV 08-I en kenniscahier 08-I over de participatieladder van Wajonger). In tegenstelling tot 
de vorige raming is leeftijd of WAO-duur niet langer een criterium bij de WAO-groep. Dit 
betekent dat, net als bij de WW, bij de WAO ook 60-plussers met re-integratiepotentieel 
geteld zijn. 
 
Resultaat 
Hieronder staan de aantallen die we als doelgroep voor de STAP beschouwen, op basis van 
het zittend bestand ultimo 2008, 2009 en 2010.  
re-integratie-
potentieel (x 1000) 2008 2009 2010 
wet STAP moeilijk kansrijker moeilijk kansrijker moeilijk kansrijker 
WW excl. AO 33 15 28 13 26 12 
WW-AO 13 - 10 - 9 - 
WAO 45 - 43 - 40 - 
WIA 2 4 3 5 3 6 
Wajong 16 - 17 - 18 - 
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1 Inleiding en samenvatting 
 
Wet Stimulering Arbeidsparticipatie in voorbereiding 
Participatiebevordering is een belangrijke doelstelling van het kabinet. In dit kader is een 
nieuwe wet in voorbereiding, de wet Stimulering Arbeidsparticipatie (STAP). Met deze wet 
worden de mogelijkheden voor loonkostensubsidie vergroot, om zo groepen voor wie het 
reguliere instrumentarium niet voldoende is, te laten participeren in betaald werk (participa-
tiebanen). UWV heeft klanten in de WW, WIA, WAO en Wajong die hiervoor in aanmerking 
komen. De vraag is welke cliënten hiervoor in principe in aanmerking kunnen komen en 
hoeveel dit er zijn. Aan de ene kant is het niet nodig het nieuwe instrument in te zetten voor 
cliënten die voldoende geholpen worden met het bestaande instrumentarium of zonder hulp 
werk kunnen vinden. Aan de andere kant heeft het ook geen zin het instrument in te zetten 
bij cliënten die – hoe dan ook - niet of nauwelijks meer in staat zijn om te werken of die 
kansloos zijn op de markt voor betaald werk. Voor deze laatste groep liggen andere vormen 
van participatie dan loonvormende arbeid voor de hand. De bedoeling is dat de wet STAP in 
2009 van kracht wordt. Belangrijke vraag is daarom hoeveel UWV-cliënten in 2009 en 2010 
in potentie beschikbaar zijn voor toepassing van het nieuwe re-integratie-instrumentarium. 
Deze vraag wordt in dit memo beantwoord en verantwoord. 
 
Verschillen met kennismemo raming re-integratiepotentieel (KM07-05) 
De doelgroep voor de STAP verschilt niet wezenlijk van groep die we afgebakend hebben in 
verband met de inschatting van het re-integratiepotentieel begin 2007. Het gaat in beide 
situaties om cliënten die in principe de potentie hebben om inkomen uit betaald werk te ver-
werven, maar bij wie het met het reguliere instrumentarium in de praktijk niet binnen rede-
lijke tijd lukt of gelukt is om dit te realiseren. Hoewel de doelgroep die geteld moet worden in 
principe dezelfde is, gaat deze update verder dan het verwerken van de realisaties over 2007 
en de nieuwe ramingen. Via enkele onderzoeken is nieuwe kennis gegenereerd, die we ge-
bruiken om de schatting te verbeteren. Zo heeft voor de Wajong een dossieronderzoek 
plaats gevonden, wat onder meer inzicht leverde in de participatiemogelijkheden zoals vast-
gesteld door de arbeidsdeskundigen (zie UKV 08-I en kenniscahier 08-I over de participatie-
ladder van Wajonger). Ook is nu meer bekend over de werkhervatting en de uitkomst van de 
re-integratievisie van de herbeoordeelde WAO'ers. In tegenstelling tot de vorige schatting, 
maken we geen onderscheid meer tussen ‘gemakkelijker’ en ‘moeilijker’ te re-integreren 
WAO-cliënten. De meest kansrijke herbeoordeelden zijn in 2009 en 2010 immers al aan het 
werk en de niet herbeoordeelden zijn dan al 55-plussers. Kortom: het zijn over het algemeen 
‘moeilijker’ te re-integreren cliënten. Bovendien wordt in deze schatting, een groot deel van 
de oorspronkelijke ‘moeilijkere’ groep als vrijwel kansloos beschouwd. In tegenstelling tot de 
vorige raming, bestaat het re-integratiepotentieel voor een deel ook uit cliënten die langer 
dan 10 jaar in de WAO zitten en/of ouder dan 60 jaar zijn. In de huidige schatting wordt de 
WW-populatie met een arbeidsongeschiktheidskarakter als een aparte groep binnen de WW 
gepresenteerd. In de vorige schatting was deze bij de WIA/WAO-groep ondergebracht. Voor 
de WW zijn de ramingen van het zittende bestand ultimo 2008 t/m 2010 gebaseerd op het 
WW-ramingsmodel. In de vorige kennismemo werd nog uitgegaan van overloop uit de 
instroom.  
 
Deze verschillen zijn van belang bij de interpretatie van de hier gepresenteerde resultaten 
ten opzichte van die uit de vorige schatting. Daarbij speelt ook dat nu een iets kortere 
periode in ogenschouw is genomen (2008 t/m 2010). 
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Schattingsprincipes per wet 
In hoofdstuk 2 worden de schattingsprincipes en berekeningen voor de WW uitgebreid 
verantwoord. In hoofdstuk 3 gebeurt dit voor de WAO en WIA en in hoofdstuk 4 voor de 
Wajong. In kader 1 vatten we per wet samen welke cliënten we als potentiële doelgroep voor 
de wet STAP beschouwen.  
 
Kader 1. Criteria waaraan cliënt moet voldoen om als potentieel re-integreerbaar 

met STAP-instrumentarium beschouwd te worden, per cliëntgroep. 
WW zonder arbeidsongeschiktheidscomponent (instroom en zittend bestand) 
• langer dan één jaar in de WW & 
• sollicitatieplichtig & 
• geen WIA/ASB beoordeling, geen gedeeltelijke AO-uitkering 
• relatief gemakkelijker re-integreerbaar als beroep in lijst openstaande en moeilijk vervulbare 

vacatures van CBS voorkomt, overigen zijn moeilijk re-integreerbaar 
 
WW met arbeidsongeschiktheidscomponent (instroom en zittend bestand) 
• langer dan één jaar in de WW & 
• sollicitatieplichtig & 
• afgewezen voor WIA, uitkering verlaagd of beëindigd na herbeoordeling of gedeeltelijke AO-

uitkering naast de WW (samenloop).  
• hele groep wordt als moeilijk re-integreerbaar beschouwd. 
 
WAO: aSB, oSB en vanwege de leeftijd niet herbeoordeelden (zittend bestand) 
• WAO-uitkering verlaagd of beëindigd na herbeoordeling & niet of korter dan een jaar WW & niet 

werkend anderhalf jaar na herbeoordeling  
• WAO-uitkering gelijk of hoger na herbeoordeling & traject ingekocht 
• WAO-ers die op grond van leeftijd niet herbeoordeeld hoeven worden, maar die op basis van 

extrapolatie van de bevindingen binnen de herbeoordeling, in aanmerking komen voor een 
traject. 

• hele groep wordt als moeilijk re-integreerbaar beschouwd. 
 
WIA (instroom en zittend bestand) 
• WGA 35-80% groep, voor zover geen beperkende aandoening & geen werk  
• 1/3 wordt als kansrijker en 2/3 als moeilijk re-integreerbaar beschouwd. 
 
Wajong (zittend bestand) 
• jonger dan 45 jaar & 
• niet regulier werkend, niet in WSW, niet in dagbesteding, geen medische of arbeidsdeskundige 

GDBM. 
• hele groep wordt als moeilijk re-integreerbaar beschouwd. 

 
WW met arbeidsongeschiktheidscomponent afzonderlijke groep 
Afwijzing voor WIA of verlaging of beëindiging van de AO-uitkering betekent in veel gevallen 
niet dat de cliënt genezen is en er geen gezondheidsbelemmeringen meer zijn. Het betekent 
alleen dat men nog voldoende resterende mogelijkheden heeft om inkomen uit betaald werk 
te verwerven (verdiencapaciteit). Door de gezondheidsbelemmeringen is dit in principe 
moeilijker dan voor WW'ers zonder deze gezondheidsbelemmeringen. Om deze reden 
vereisen ze speciale aandacht en tellen we ze als een aparte groep. De volgende WW’ers 
vallen hieronder:  
- WW'ers van wie de AO-uitkering na de herbeoordeling verlaagd of beëindigd is (aSB-

groep); 
- WW'ers van wie de WIA aanvraag is afgewezen omdat ze minder dan 35% arbeids-

ongeschikt zijn (WIA-groep); 
- WW'ers die naast hun WW een gedeeltelijke AO-uitkering ontvangen (samenloop-

groep). 
 



 
 

Blad 

4 van 24 

KENNISMEMO 08/04 

 
Kansrijker versus moeilijk te re-integreren in WW en WIA 
Binnen de WW en WIA worden ‘kansrijker’ en 'moeilijker' re-integreerbare groepen 
onderscheiden. De verdeling over moeilijk en kansrijker is voor WW’ers gebaseerd op 
ervaringen uit de ‘zittend bestandanalyse WW’. In beide gevallen gaat het echter om mensen 
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De WW-groep bestaat voor een groot deel uit 
55-plussers, van wie bekend is dat ze alleen al op grond van hun leeftijd niet erg gewild zijn 
bij werkgevers. Bovendien heeft in een fase van hoogconjunctuur het nog resterende 
potentieel in WW en WIA doorgaans gemiddeld genomen grotere problemen met de arbeids-
markteisen dan bij laagconjunctuur; de moeilijkst plaatsbaren blijven over in de uitkerings-
bestanden.  
 
Zittend bestand versus instroom 
We hebben berekend wat in 2008, 2009 en 2010 het re-integratiepotentieel is binnen WW, 
WAO, WIA en Wajong. Afhankelijk van de cliëntgroep zijn deze berekeningen binnen het 
zittend bestand en/of voor de nieuwe instroom gedaan. Omdat er nauwelijks nieuwe 
instroom in de WAO is, is bij deze wet alleen naar het zittend bestand gekeken. Ook binnen 
de Wajong kijken we vooral naar het zittend bestand. De nieuwe Wajonginstroom is vooral 
een punt van aandacht bij de nu in ontwikkeling zijnde voorstellen met betrekking tot deze 
groep. De wet STAP heeft daar niet zo veel mee van doen. Omdat de doorstroom in de WW 
groot is, en sterk afhankelijk is van conjuncturele ontwikkelingen, schatten we hier zowel 
binnen de nieuwe instroom als binnen het zittend bestand het re-integratiepotentieel.  
 
Re-integratiepotentieel ultimo 2008 
In tabel 1.1 staat het re-integratiepotentieel van het zittend bestand ultimo 2008. We tellen 
een kleine 130.000 mensen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de wet STAP. De 
meeste daarvan zijn te vinden binnen de WW en binnen de WAO.  
 
Tabel 1.1 Re-integratiepotentieel zittend bestand ultimo 2008 (x 1.000 personen) 

zittend bestand 
WW  

excl. AO 
WW 
AO WAO WIA Wajong 

totaal bestand1 54 14 5462 58 130 
werkend * * 153 6 38 
niet naar werk te re-integreren 5 1 344 46 80 
      
re-integratiepotentieel STAP      
moeilijk naar werk te re-integreren 33 13 45 2 16  
kansrijker naar werk te re-integreren 15 - - 4 - 
totaal potentieel  48 13 45 6 16 
*NB: Ook bij de WW is een deel gedeeltelijk werkend. Dit is op korte termijn niet uit te zonderen en begrepen in alle 
hier genoemde categorieën. 
1Voor de WW wordt het aantal cliënten weergegeven dat langer dan een jaar in de WW zit, voor de Wajong alleen de 
groep jonger dan 45 jaar. 
2 Omdat een deel van de cliënten bij de groep WW AO is geteld, tellen de subgroepen niet op tot het totale bestand. 
 

 
Re-integratiepotentieel 2009 en 2010 
In tabel 1.2 staat voor de jaren 2009 en 2010 het aantal cliënten dat onder de doelgroep van 
de STAP kan vallen. Zowel de nieuwe instroom als het zittend bestand is weergegeven. Bij 
de instroom zijn niet meegenomen zij die binnen één jaar uit de WW stromen. Dat betekent 
dat wel degenen geteld worden die na het eerste jaar uitstromen op grond van pensionering, 
overlijden of op grond van maximale duur WW. In het zittend bestand dat per ultimo van een 
jaar wordt geteld zijn deze laatste uiteraard niet meegenomen. Vooral binnen de WW is het 
echter van belang de activiteiten ook te richten op de groep die vanwege het bereiken van 
de maximumduur doorstroomt naar de WWB of geheel geen uitkeringsrechten meer heeft. 
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Tabel 1.2 laat zien dat het re-integratiepotentieel in 2009 en 2010 afneemt ten opzichte van 
2008. Dit komt omdat de twee grootste toeleveranciers krimpen. Het WAO-bestand neemt 
blijvend af omdat er geen nieuwe instroom, maar alleen uitstroom is. Het WW-bestand stijgt 
en daalt in reactie op de conjuncturele ontwikkelingen. Het potentieel binnen het zittend 
bestand WIA en Wajong stijgt wel. Deze stijging zal ook na 2010 nog voortduren.  
 
Tabel 1.2 Raming re-integratiepotentieel 2009 en 2010 (x 1.000 personen) 
 2009 2010 
 moeilijk kansrijker moeilijk kansrijker 
nieuwe instroom     
WW excl. AO 27 12 28 12 
WW-AO 7 - 7 - 
WAO nvt nvt nvt nvt 
WIA 1 2 1 2 
Wajong 3,9 - 3,8 - 
     
zittend bestand ultimo     
WW excl. AO 28 13 26 12 
WW-AO 10 - 8 - 
WAO 43 - 40 - 
WIA 3 5 3 6 
Wajong 17 - 18 - 
 
WW schattingen hebben grote onzekerheidmarges 
Bedacht moet worden dat het re-integratiepotentieel van de WW’ers voor een belangrijk deel 
wordt bepaald door de verwachte nieuwe instroom in de komende jaren. Deze 
volumeramingen kennen grote onzekerheidsmarges, die daarmee ook voor het geschatte re-
integratiepotentieel gelden. De onzekerheden zijn op dit moment groter dan normaal, 
vanwege de onrust op de financiële markten. Deze kan niet alleen weerslag hebben op de 
omvang van de werkloosheid, maar ook op de opnamecapaciteit van het bedrijfsleven bij zijn 
poortwachterrol voor de WIA. 
 
Wajong: veelal loonvormend werk met behoud van uitkering  
Wajongers zijn vaak niet in staat om het wettelijke minimumloon met gangbare arbeid te 
verdienen. Voor zover zij inkomen uit betaald werk kunnen verwerven (in WSW of een 
reguliere baan), is dat vaak niet voldoende om de uitkering te beëindigen. Het gaat dus 
doorgaans om werk naast een uitkering. Schadelastbeperking wordt gerealiseerd door 
verrekening van de verdiensten met de Wajong-uitkering. We benadrukken dat behalve UWV 
ook andere partijen (zoals gemeenten) bezig zijn Wajongers naar betaald werk of de WSW te 
geleiden.  
 
Vangnet Ziektewet blijft buiten beschouwing 
De vangnetters (exclusief zwangerschap) vallen onder de Arboverantwoordelijkheid van 
UWV. We hebben voor deze groep geen berekeningen gemaakt. Een deel van deze groepen 
komt uiteindelijk in WIA, WW of WAO terecht en valt dan onder de telling. In principe zou 
echter ook een deel van deze cliënten al in de eerste twee ziektejaren baat kunnen hebben 
bij het STAP-instrumentarium, met name de zieke werklozen en WAO'ers. 
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2 Werklozen (WW) 
 
2.1 Overwegingen bij de WW 
 

• Het uitgangspunt voor het participatiepotentieel WW is de stand van zaken per 
ultimo 2008, 2009 en 2010 (zittend bestand) en de ramingen van de instroom voor 
de jaren 2009 en 2010. 

 
• Van alle klantgroepen van UWV lijken de WW’ers op voorhand het meest kansrijk, 

gezien hun recente werkervaring (uitgezonderd degenen die vanuit een AO-uitkering 
de WW instromen) en de beperkte tijd dat men in deze uitkering kan verblijven. 
Sinds 1-10-2006 is de WW beperkt tot een duur van maximaal 38 maanden. 

 
• WW’ers die tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, of die zijn 

afgewezen voor een AO-uitkering wegens een laag arbeidsongeschiktheidspercen-
tage verdienen speciale aandacht. Bij deze mensen spelen vaak (ervaren) gezond-
heidsbelemmeringen die de terugkeer naar werk bemoeilijken. In deze analyse is de 
groep WW met AO-karakter apart weergegeven. Het gaat om samenloopgevallen en 
werklozen die vanwege aSB of afwijzing WIA in de WW terecht komen. De verwach-
ting is dat deze mensen relatief moeilijk re-integreerbaar zijn.  

 
• Binnen de groep WW’ers zonder AO-karakter is een onderscheid gemaakt tussen 

moeilijk en kansrijker. In eerdere analyses zijn werklozen met een beroep dat 
behoort tot de Top 40 van de meest gevraagde vacatures bij het CWI aangemerkt als 
‘kansrijker’. In UKV 2007 III is een zelfde soort analyse gedaan waarbij de 
arbeidsmarktsituatie van een werkloze is gebaseerd door het beroep te vergelijken 
met openstaande en moeilijk vervulbare vacatures volgens gegevens van het CBS. 
De gegevens van het CBS bestrijken de landelijke vacaturemarkt terwijl die van het 
CWI gebaseerd zijn op ongeveer 36% van het totale aantal vacatures. In deze 
analyse is gebruik gemaakt van de arbeidsmarktindicator op basis van de CBS 
gegevens. 

 
• Het begrip ‘kansrijker’ is relatief. In deze analyses houdt ‘kansrijker’ in dat de 

werklozen een beroep hebben of willen waar nog veel vraag naar is. Toch keren deze 
mensen niet allemaal snel terug naar de arbeidsmarkt. Langdurige werklozen met 
een veelgevraagd beroep hebben zelf geen positieve visie hebben op hun terugkeer 
naar werk1. Deze visie blijkt meer af te hangen van hun leeftijd en ervaren 
werkvermogen (gezondheid). Bij deze werklozen spelen, naast werkervaring, allerlei 
factoren en belemmeringen een rol die de terugkeer naar werk moeilijk maken. 

 
• Een steeds kleiner deel van de WW-populatie heeft geen sollicitatieplicht vanwege 

hun leeftijd. In het zittend bestand (zonder AO) gaat het om ongeveer 9%, bij de 
nieuwe instroom heeft nog slechts 0,5% geen sollicitatieplicht. Deze mensen zijn 
geplaatst in de categorie ‘niet naar werk te re-integreren’. Werklozen kunnen ook 
een tijdelijke vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen vanwege het verrichten van 
mantelzorg of vrijwilligerswerk. Gezien het tijdelijke karakter hiervan is hier geen 
rekening mee gehouden bij het bepalen van het participatiepotentieel. 

 
                                               
1 Zie bijvoorbeeld analyses in UKV 2007 III hoofdstuk 5 en kennismemo 08/02 ‘Resultaten onderzoek 
Zittend Bestand WW’. 
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2.2 Instroom WW 
 
 De totale instroom voor de jaren 2009 en 2010 wordt geraamd op respectievelijk 

224.000 en 227.000 (zie kennismemo 08/07 WW raming 2008-I). 
 
 Een deel van deze WW-instroom bestaat uit personen die zijn afgewezen voor de WIA 

wegens een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35%. In de periode 2009 
t/m 2010 worden naar verwachting 37.000 mensen afgewezen worden voor de WIA. De 
helft daarvan vraagt een WW-uitkering aan, van deze WW aanvragen wordt ongeveer 
15% afgewezen (zie kennismemo 08/05 AO Ramingen 2008-I). 

 
 Een ander deel van de WW-instroom bestaat uit personen die tevens ook een AO-

uitkering ontvangen. Instroom met tevens een AO-uitkering wordt geraamd op jaarlijks 
8.000 personen. 

 
 Ook stromen er werklozen in als gevolg van de aSB-herbeoordeling. De 

herbeoordelingsperiode loopt door tot en met het eerste kwartaal 2009. De netto WW-
instroom vanwege de aSB zal voor 2008 en 2009 respectievelijk 3.700 en 500 bedragen.  

 
 De instroom met AO-karakter bedraagt voor de drie groepen samen iets meer dan 

32.000 in 2009 en 2010. De netto WW-instroom zonder AO-karakter bedraagt 419.000. 
 
 Uit de cijfers van de ketenindicatoren blijkt dat 79% van een instroomcohort binnen een 

jaar uit de WW is. Tevens blijkt dat van alle WW'ers die binnen een jaar uitstromen uit 
de WW 65% het werk hervat (bron: Divisie WW Verantwoording december 2007). 

 
 De uitstroompercentages verschillen wel per groep. Van het instroomcohort 2006 WW 

met AO karakter is 57% binnen een jaar uitgestroomd, van het cohort zonder 
sollicitatieplicht is dat 70%, van de overige groep stroomt 81% binnen een jaar uit. Van 
de WW’ers zonder AO-karakter, die binnen een jaar uitstromen, hervat 70% het werk. 

 
 Van de uitstroom binnen een jaar naar werk heeft ongeveer 30% een vorm van 

begeleiding gehad van UWV. Deze begeleiding bestaat uit een afspraak met de klant 
over de aanpak re-integratie. Tijdens deze aanpak wordt de klant minimaal 1 x per 3 
maanden gesproken. Naast de persoonlijke begeleiding, met aandacht voor aspecten 
handhaving, motivatie en gedragsverandering, kan dienstverlening van een re-
integratiebedrijf in de vorm van een kortdurende modulaire dienst of volledig traject 
worden ingekocht. 

 
 Het deel van de instroom dat niet binnen een jaar uit zal stromen, is onderverdeeld in 

‘niet’, ‘moeilijk’ of ‘makkelijker’ naar werk te re-integreren. 
 
 Van de instroom in 2007 zijn bepaalde groepen ouderen niet sollicitatieplichtig (ongeveer 

0,5% van de totale instroom). Mensen zonder sollicitatieplicht vallen in de categorie ‘niet 
naar werk te re-integreren’.  

 
 De indeling in ‘moeilijk’ of ‘makkelijker’ te re-integreren is gebaseerd op dezelfde 

verhouding tussen deze categorieën zoals het ook in het zittend bestand WW voorkomt. 
De veronderstelling hierbij is dat de groep die de jaargrens haalt dezelfde kansen en 
belemmeringen heeft als de groep die nu al een jaar werkloos is. 

 
 Een en ander leidt tot de berekeningen in tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Re-integratiepotentieel instroom WW (x1.000 personen) 
  Instroom Totaal 2009 
  2008 2009 2010 t/m 2010 
Totale  WW instroom/bestand 225 224 227 451 
WW instroom a.g.v. Wia-afwijzing 7 8 8 16 
WW instroom a.g.v. ASB/samenloop 12 9 8 17 
WW instroom exclusief WIA/ASB/AO 206 208 211 419 
     
Stroomt uit binnen een jaar 167 168 171 339 
    -waarvan naar werk 117 118 120 237 
     
Niet naar werk te re-integreren  0 0 0 
Moeilijk naar werk te re-integreren  27 28 55 
Makkelijker naar werk te re-integreren   12 12 25 

 
 

2.3 Zittend Bestand WW 
 
 Ultimo 2007 zijn er bijna 192.000 lopende WW-uitkeringen, die verstrekt worden aan 

181.000 personen (een persoon kan meerdere WW-uitkeringen tegelijk ontvangen). 
 

 Ultimo 2007 behoren 90.000 personen tot het zogeheten zittend bestand WW, dat wil 
zeggen dat ze langer dan een jaar werkloos zijn. 

 
 Eind 2008 zullen naar verwachting 161.000 lopende WW-uitkeringen zijn, waarvan bijna 

68.000 met een duur van minimaal een jaar. In 2009 gaat het om 148.000 uitkeringen, 
waarvan 55.000 met een duur van minimaal een jaar (deze aantallen zijn afkomstig uit 
het WW-ramingsmodel). 

 
 Een deel van het zittend bestand bestaat uit personen die tevens een AO-uitkering 

ontvangen of die zijn afgeschat bij een aSB/WIA keuring. In 2007 ging het om ongeveer 
19.000 personen. WW met AO-karakter wordt verderop in een aparte paragraaf 
behandeld. 

 
 Om te bepalen welk deel van het zittend bestand 2008, 2009 en 2010 behoort tot de 

groep ‘makkelijker’ of ‘moeilijk’ naar werk te re-integreren, wordt uitgegaan van dezelfde 
verhoudingen zoals die bij het zittend bestand 2007 zijn geconstateerd. Een en ander 
leidt tot tabel 2.2. 

 
 Bijna driekwart van het zittend bestand WW 2007 ontvangt een vorm van hulp bij de 

terugkeer naar werk, of heeft al hulp gehad (dat kan inmiddels enige tijd geleden zijn). 
De groep zonder sollicitatieplicht heeft logischerwijs de minste hulp gehad (26%). Het 
zittend bestand WW wat (nog) geen hulp heeft gehad bestaat voor bijna 70% uit 
personen van 57,5 jaar of ouder2. 

 
 De ramingen van het zittend bestand bevatten de instroom van de jaren ervoor. De 

uitkomsten uit de tabellen 2.1 en 2.2 kunnen dus niet zo bij elkaar opgeteld worden. 
 
                                               
2 Een uitgebreidere analyse naar de ingezette dienstverlening bij de verschillende groepen en de 
resultaten van deze dienstverlening zal op een later tijdstip plaats vinden. 
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Tabel 2.2 Re-integratiepotentieel zittend bestand ultimo 2007 t/m 2010 
 (x 1.000 personen) 

  2007 2008 2009 2010 
     
Niet naar werk te re-integreren 7 5 4 4 
Moeilijk naar werk te re-integreren 45 33 28 26 
Makkelijker naar werk te re-integreren 20 15 13 12 
     
Totaal (excl. WW met AO-karakter) 71 54 45 42 
 

 
2.4 WW met AO-karakter 

 
Instroom 
 WW’ers die tevens een AO-uitkering of die geen AO-uitkering (meer) krijgen wegens een 

te gering arbeidsongeschiktheidspercentage worden in deze paragraaf apart belicht. Ook 
mensen met een gering AO-percentage kunnen te maken hebben met ernstige 
lichamelijke of geestelijke beperkingen. Het hebben of ervaren van een arbeidshandicap 
heeft een negatieve invloed op de kans op werk. Daarom worden al deze personen als 
moeilijk te re-integreren beschouwd. 

 
 WW’ers die afgewezen worden voor de WIA vanwege een arbeidsongeschiktheids-

percentage minder dan 35% worden sinds februari 2006 begeleid door de re-
integratiecoach. De samenloopgevallen vallen nog onder de begeleiding van 
verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. 

 
 Van het instroomcohort 2006 met AO-karakter is 57% binnen een jaar weer 

uitgestroomd en 43% nog steeds werkloos. Deze percentages zijn constant gehouden 
voor 2009 en 2010. 

 
Tabel 2.3  Instroom WW met AO-karakter (x 1.000 personen) 
  Instroom 2009 t/m  
  2009 2010 2010 
WW instroom a.g.v. Wia-afwijzing 8 8 16 
WW instroom a.g.v. ASB 0,5 0 0,5 
WW instroom a.g.v. samenloop 8 8 16 
Totale instroom met AO karakter 16 16 32 
    
Stroomt uit binnen een jaar 9 9 18 
    
Moeilijk naar werk te re-integreren 7 7 14 
 
Zittend bestand 
 Ultimo 2007 bestaat het zittend bestand WW met AO-karakter uit 19.000 personen. Voor 

de jaren 2008 t/m 2010 is een ruwe schatting gemaakt van de verdeling over de drie 
verschillende AO-categorieën. 

 
Tabel 2.4 Zittend Bestand met AO-karakter (x1.000 personen) 
  2007 2008 2009 2010 
WW zittend bestand WIA-afwijzing 3 3 3 3 
WW zittend bestand a.g.v. ASB 5 4 2 1 
WW zittend bestand met samenloop 11 7 6 5 
Totaal zittend bestand met AO  19 14 11 9 
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 Van het zittend bestand met AO-karakter is een klein deel niet sollicitatieplichtig (en dus 
niet naar werk te re-integreren). Alle overigen vallen in de categorie ‘moeilijk naar werk 
te re-integreren. De ramingen voor ultimo 2008-2010 staan in tabel 2.5. 

 
Tabel 2.5  Zittend bestand WW met AO-karakter ultimo 2007-2010  
(x1.000 personen 
  2007 2008 2009 2010 
Niet naar werk te re-integreren 1 1 1 1 
Moeilijk naar werk te re-integreren 17 13 10 8 
Totaal WW met AO karakter 19 14 11 9 
 
 Combinatie van het geraamde zittend bestand met en zonder AO-karakter leidt tot de 

volgende overzichtstabel. 
 
Tabel 2.6 Raming zittend bestand WW ultimo 2008-2010 (x1.000 personen) 

 
WW 

2008 

WW 
met AO 

2008 
WW 

2009 

WW 
met AO 

2009 
WW 

2010 

WW 
met AO 

2010 

totaal bestand 54 14 45 11 42 9 

werkend * * * * * * 
niet naar werk te re-integreren 5 1 4 1 4 1 
moeilijk te re-integreren 33 13 28 10 26 8 
kansrijker te re-integreren 15  13  11  
* het aandeel werkend is niet op korte termijn te bepalen 
 
 Ook het zittend bestand WW stroomt weer uit. Grofweg rond de 45 à 50% van het 

zittend bestand stroomt tijdens het tweede jaar van werkloosheid uit, bijvoorbeeld 
wegens het bereiken van de maximumduur of de 65-jarige leeftijd. De kans op 
werkhervatting neemt naarmate de werkloosheid langer duurt sterk af. 

 
Achtergrondkenmerken zittend bestand WW 
Zoals al eerder is aangegeven is het begrip ‘makkelijker naar werk te re-integreren’ relatief, 
aangezien deze mensen al langer dan een jaar werkloos zijn. Om meer inzicht te krijgen in 
de kenmerken van de langdurig werklozen zijn hieronder enkele achtergrondkenmerken 
weergegeven voor twee groepen: de ‘moeilijk’ en de ‘makkelijker’ naar werk te re-integreren 
uit het zittende bestand WW. 
 
Tabel 2.7 laat zien dat iets meer dan 60% van het zittend bestand 55 jaar en ouder is. Bij 
eerdere analyses op het zittend bestand in 2006 was het aandeel 55-plussers nog een stuk 
lager. De omvang van het zittend bestand WW neemt af, maar het aandeel ouderen daarin 
stijgt sterk. Ongeveer 30% is 60 jaar of ouder, ook bij de wat makkelijker re-integreerbare 
groep. Deze 60-plussers hebben dan wel een veel gevraagd beroep, de vraag is of werkge-
vers hen wel wil aannemen gezien de leeftijd. Daarnaast blijkt dat ook binnen deze groepen, 
zonder AO-karakter, toch nog 17 à 18% de status van arbeidsgehandicapte heeft. Deze 
mensen ontvangen nu geen AO-uitkering, maar hebben in het verleden wel een AO-uitkering 
of dienstverlening vanuit de AO-kant gehad. Opvallend is het grote aandeel vrouwen in de 
categorie ‘makkelijker’ . Deze vrouwen hebben kennelijk een veelgevraagd beroep, maar zijn 
nog niet aan het werk. Mogelijk spelen wensen wat betreft deeltijd werken hier een rol. Op 
leeftijdsverdeling, arbeidshandicap of ontvangen dienstverlening verschillen gemakkelijker en 
moeilijker te re-integreren WW’ers nauwelijks van elkaar. 
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Tabel 2.7 Achtergrondkenmerken zittend bestand WW 2007 
 moeilijk te re-integreren makkelijker te re-integreren 
leeftijd   
t/m 34 jaar 1% 1% 
35 t/m 44 10% 11% 
45 t/m 54 25% 26% 
55 tot 57,5 16% 16% 
57,5 tot 60 17% 17% 
60 jaar en ouder 30% 29% 
   
geslacht   
man 62% 47% 
vrouw 38% 53% 
   
arbeidshandicap   
geen 83% 82% 
wel arbeidshandicap 17% 18% 
   
dienstverlening   
geen dienstverlening 21% 19% 
wel dienstverlening (gehad) 79% 81% 
   
totaal 100% 100% 
 
Meer achtergrondkenmerken van langdurige werklozen en de factoren die een rol spelen bij 
de langdurige werkloosheid zijn aan de orde gekomen in een onderzoek onder het Zittend 
Bestand dat het kenniscentrum uitvoert in samenwerking met de kernfunctie Werk en de 
Rijksuniversiteit Groningen. In dit onderzoek wordt vooral aandacht besteed aan de 
zogeheten ‘zachte’ factoren die een rol spelen bij werkhervatting of langdurige werkloosheid. 
De eerste resultaten van dit onderzoek zijn uitgebreid beschreven in kennismemo 08/02 
‘Resultaten onderzoek zittend bestand WW’. 
 
 
3 Arbeidsongeschikten (WAO/WIA)  
 
3.1 Zittend bestand WAO 
 
Uitgangspunten 
 
 De grondslag van deze schatting wijkt af van de vorige schatting (kennismemo 07/05). 

Omdat de herbeoordelingoperatie inmiddels vergevorderd is, de herbeoordeelden-
monitor van AStri is afgerond en de interne HSB-bestanden inmiddels beter ontsloten 
zijn, kunnen deze geheel als grondslag dienen voor schatting van het re-integratie-
potentieel.  

 
 In tegenstelling tot de vorige schatting, maken we nu geen onderscheid tussen 

‘gemakkelijker’ en ‘moeilijker’ te re-integreren cliënten. We berekenen simpelweg het 
aantal cliënten dat in theorie re-integratiepotentieel heeft. Over het algemeen zal het 
echter relatief moeilijk zijn en veel re-integratieinspanning kosten, om de betreffende 
cliënten aan betaald werk te helpen. De meest kansrijke herbeoordeelden zijn in 2009 en 
2010 immers al aan het werk en de niet herbeoordeelden zijn dan inmiddels 55-plussers. 
Kortom: het zijn over het algemeen ‘moeilijker’ te re-integreren cliënten.  



 
 

Blad 

12 van 24 

KENNISMEMO 08/04 

 In het WAO bestand onderscheiden we vijf leeftijdsgroepen: 
- geboortejaar na 1960 en jonger dan 40 in peiljaar (herbeoordeeld volgens aSB);  
- geboortejaar na 1960 en 40 jaar of ouder in peiljaar (herbeoordeeld volgens aSB); 
- geboortejaren 1955-1959 (herbeoordeeld volgens oSB); 
- geboortejaar voor 1955 en jonger dan 60 jaar in peiljaar (niet herbeoordeeld); 
- geboortejaar voor 1955 en 60 jaar of ouder in peiljaar (niet herbeoordeeld). 

 Voor de bepaling van het aantal werkenden en het aantal met re-integratie-
mogelijkheden maken we gebruik van de uitkomsten van de herbeoordelingsoperatie per 
leeftijdsjaar, zoals vastgelegd in de HSB-registratie ultimo 2007. We beschouwen de 
volgende herbeoordeelden als re-integreerbaar: 

 de hele groep van wie de uitkering na herbeoordeling verlaagd of beëindigd is en na 
anderhalf jaar geen werk heeft en ook geen WW-uitkering (deze zijn al bij de WW 
tellingen meegenomen); 

 de groep van wie de uitkering na herbeoordeling gelijk gebleven of verhoogd is, 
maar voor wie wel een traject wordt ingekocht (figuur 3.1). Dit aandeel neemt lineair 
af van rond de 10% bij de herbeoordeelden jonger dan 30 jaar, tot 4% bij de 
herbeoordeelden die ultimo 2008 64 jaar zijn. We houden geen rekening met 
eventuele werkhervatting. 

De betreffende percentages passen we toe op de hele doelgroep van de 
herbeoordelingsoperatie, waarmee dus ook voor de nog niet herbeoordeelden geschat 
wordt, welke aantallen re-integratiepotentieel hebben.  

 Basis voor de totale omvang van het zitten bestand zijn de ramingen 2008-I over de 
jaren 2008, 2009 en 2010. Basis voor de leeftijdsverdeling is de verdeling ultimo 2007. 
We nemen daarbij aan dat de verdeling over de leeftijdsjaren in 2008-2010 gelijk is aan 
die van 2007.  

 Stel dat de herbeoordelingsoperatie uitgevoerd zou zijn over het hele zittend bestand, 
wat zou dan de uitkomst geweest zijn bij de toenmalige ‘50-plussers’ (geboren voor 
1955) in termen van re-integratiepotentieel? We schatten dit percentage door de 
ingekochte trajecten over het totaal van alle herbeoordeelden (dus ongeacht de uitslag) 
te extrapoleren naar de huidige 55-plussers (zie figuur 3.1). Op basis van deze 
extrapolatie kunnen we verwachten, dat van de 55-plussers (=leeftijd in 2007) 9% 
kansrijk is, aflopend tot 3% bij de 64 jarigen. Daarbij gaan we er impliciet vanuit dat 
iedereen die binnen deze groep wil en kan re-integreren, hiervoor ook een traject nodig 
heeft (dus geen zelfzoekers). Omdat wellicht ook een klein percentage zelf (dat wil 
zeggen zonder traject) zou willen en kunnen zoeken, is dit misschien een kleine 
onderschatting. 

 Bij de herbeoordeelden schatten het percentage werkenden op basis van de volgende 
drie informatiebronnen:  

1. De uitkomst van de bij de herbeoordeling opgestelde re-integratievisie zoals 
vastgelegd in het HSB-bestand van UWV (de categorie ‘werkuitbreiding in overleg 
met de werkgever’); deze categorie onderschat het aandeel werkenden op het 
moment van herbeoordeling enigszins; 
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2. Het hebben van een lopend dienstverband zoals bekend eind 2005 (volgens HSB-
bestand UWV). Dit kenmerk is door problemen met de polis gedateerd. Het betreft 
ook inactieve dienstverbanden, waardoor het enige overschatting van het aandeel 
met betaald werk geeft. 

3. Het monitoronderzoek van AStri. In het monitoronderzoek zijn twee groepen 
herbeoordeelde WAO’ers van wie de uitkering is verlaagd of beëindigd, gevolgd via 
enquêtes met vragen over werk, inkomen en re-integratie. De enquêtes zijn 
afgenomen 4, 8 en 18 maanden na ontvangst van de beschikking. Uit het 
monitoronderzoek blijkt dat anderhalf jaar na herbeoordeling 56,5 procent aan het 
werk is. 

 
Figuur 3.1. Totaal percentage ingekochte trajecten voor de herbeoordeelden en 

percentage ingekocht voor cliënten met gelijkblijvende of gestegen 
WAO-percentage, naar leeftijd ultimo 2007 (cijfers vanaf 55 jaar zijn 
geëxtrapoleerd op basis van trendlijn).  
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 Op basis van de twee HSB-kenmerken zien we leeftijdsverschillen in het aandeel 
werkenden, waarbij ouderen wat vaker werk hebben dan jongeren. Wanneer de 
uitkomsten van de twee systeemkenmerken gemiddeld worden, blijkt dit percentage 
gelijk te zijn aan het gemiddelde zoals dat in het monitoronderzoek van AStri is 
gevonden op het moment van herbeoordeling, namelijk 39 procent. Uit het 
monitoronderzoek blijkt dat anderhalf jaar na herbeoordeling 56,5 procent aan het werk 
is. We schatten daarom het aandeel werkenden per leeftijdsjaar als het gemiddelde van 
de twee HSB-systeemkenmerken, opgehoogd met 17,5 procentpunt. Dit geeft daarmee 
de schatting van het aandeel werkenden onder de afgeschatte herbeoordeelden, 
anderhalf jaar na herbeoordeling. Voor de niet afgeschatte herbeoordeelden gaan we uit 
van de gemiddelde percentages bij herbeoordeling, zonder ophoging. Net als in de vorige 
raming, schatten we het percentage werkenden onder de 55-59 jarigen op 30, en voor 
de 60-plussers op 15. 
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Uitkomsten raming re-integratiepotentieel zittend bestand WAO 
De uitkomsten van de schatting, uitgevoerd volgens de bovengenoemde uitgangspunten, 
staan in tabel 3.1. 
 
Voor 2008 schatten we de groep die in theorie zou kunnen re-integreren op 49.000, voor 
2009 op 45.000 en voor 2010 op 41.000. Uit het AStri-onderzoek blijkt dat van de groep die 
anderhalf jaar na verlaging of beëindiging nog niet werkt, 70 procent ook niet meer verwacht 
dat dit in de toekomst wel zal gebeuren. AStri concludeert dat de kloof tussen de 
mogelijkheden en beperkingen die men zelf ervaart en wat in theorie mogelijk zou moeten 
zijn, voor hen groot lijkt te zijn. Oorzaken van deze kloof kunnen liggen in het aanbod op de 
arbeidsmarkt: onvoldoende geschikte vacatures of niet gewild zijn bij werkgevers vanwege 
de beperkingen. Ook kan het zijn dat het huidige re-integratieaanbod nog niet voldoende is 
toegespitst op empowerment van cliënten die zelf (te) veel gezondheidsbelemmeringen 
ervaren om aan het arbeidsproces deel te nemen. Voor de groep 55-plussers geldt nog 
sterker dat ze weliswaar nog zouden kunnen werken, maar er zeer weinig vraag zal zijn naar 
hun inzet. Mogelijk kunnen de brugbanen hierbij als smeermiddel kunnen dienen.  
 
Tabel 3.1.  Schatting re-integratiepotentieel zittend bestand WAO (inclusief 

samenloop met WW), ultimo 2008-2010 
 in theorie re-

integreerbaar 
re-integratie 

vrijwel kansloos al werkend totaal 
ultimo 2008     
≤39 jaar-aSB 7.880 23.229 15.258 46.367 
40-48 jaar-aSB 14.049 46.458 33.264 93.772 
49-54 jaar-oSB 10.735 56.606 40.132 107.473 
55-59 jaar 9.627 81.719 39.149 130.495 
≥60 jaar 6.793 136.172 25.229 168.193 
totaal 49.084 344.184 153.032 546.300 
     
ultimo 2009     
≤39 jaar-aSB 7.187 21.188 13.918 42.293 
40-48 jaar-aSB 12.815 42.376 30.341 85.532 
49-54 jaar-oSB 9.792 51.632 36.605 98.030 
55-59 jaar 8.782 74.539 35.709 119.029 
≥60 jaar 6.196 124.207 23.012 153.415 
totaal 44.772 313.943 139.586 498.300 
     
ultimo 2010     
≤39 jaar-aSB 6.550 19.309 12.683 38.542 
40-48 jaar-aSB 11.678 38.617 27.650 77.946 
49-54 jaar-oSB 8.923 47.052 33.358 89.334 
55-59 jaar 8.003 67.927 32.541 108.471 
≥60 jaar 5.646 113.190 20.971 139.807 
totaal 40.800 286.095 127.204 454.100 
 
In deze schatting is nog geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de cliënten 
met re-integratiepotentieel in de WW zit en in paragraaf 2.4 al is meegenomen. In tabel 3.2 
corrigeren we hiervoor. Het re-integratiepotentieel in het zittend bestand WAO, exclusief de 
WW’ers, is daarmee 45.000 voor 2008, 43.000 voor 2009 en 40.000 voor 2010. 
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Tabel 3.2.  Schatting re-integratiepotentieel zittend bestand WAO (exclusief 
WW’ers), ultimo 2008-2010 

 2008 2009 2010 
re-integratiepotentieel, inclusief WW’ers 49.000 45.000 41.000 
WW’ers vanuit aSB  4.000 2.000 1.000 
    
re-integratiepotentieel, exclusief WW’ers  45.000 43.000 40.000 
 
Verschil met vorige raming 
In de vorige raming werden 21.000 cliënten uit het zittend bestand als ‘gemakkelijker’ re-
integreerbaar en ‘86.000’ als ‘moeilijker’ geschat voor 2006. Op basis van deze nieuwe, op 
feitelijke waarnemingen rond de herbeoordeling gebaseerde schatting, wordt een groot deel 
van de oorspronkelijke ‘moeilijkere’ groep als vrijwel kansloos beschouwd. In tegenstelling 
tot de vorige raming, bestaat het re-integratiepotentieel voor een deel ook uit cliënten die 
langer dan 10 jaar in de WAO zitten en/of ouder dan 60 jaar zijn.  
 
 
3.2 WIA 
 
Uitgangpunten  

 Voor de schatting van het re-integratiepotentieel in de WIA hanteren we dezelfde 
uitgangspunten als bij de eerdere schatting (kennismemo 07/05): 

 Cliënten met IVA of met WGA 80-100%3 zijn niet te re-integreren;  

 Van WGA 35-80% is 20% niet de re-integreren vanwege de aard van hun 
aandoening; 

 de helft van de WGA 35-80% groep heeft werk; 

 de verhouding tussen 'kansrijker' en 'moeilijker' te re-integreren schatten we als 1/3 
versus 2/3. 

 We berekenen het re-integratiepotentieel op basis van de nieuwe instroom in een 
kalenderjaar en op basis van het zittend bestand.  

Tabel 3.3 toont het gevolgde ramingsmodel voor de berekening van het aantal re-
integreerbare personen uit de nieuwe WIA-instroom en in het zittend bestand. Hierbij is de 
aanname gedaan dat de helft van de WIA 35-80% groep bij WIA-intrede werkt, en dat dit 
aandeel in de loop van de tijd niet stijgt. In de praktijk zal dit uiteraard wel gebeuren, maar 
omdat we hierover geen informatie hebben, is dit niet ingecalculeerd. Het re-
integratiepotentieel van het zittend bestand wordt op dit punt dus overschat. 
 
                                               
3 Ook binnen de groep WGA 80-100% zullen wel degelijk mensen zitten met participatiepotentieel. Er 
zal dan gekeken moeten worden naar hun duurzaam benutbare mogelijkheden en de aard van de 
aandoeningen. Het totale participatiepotentieel zal dan hoger uitkomen, dit was echter niet op korte 
termijn te berekenen. 
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Tabel 3.3. ‘Ramingmodel’ re-integratiepotentieel binnen WIA 
a = totale instroom WIA in kalenderjaar 
b = instroom in IVA 
c = instroom in WGA 80-100 
d = 20% van WGA 35-804 heeft ernstige of verslechterende aandoening 
e = niet re-integreerbaar = b + c + d 
f = kan werken = a – e 
g = al werkend (bij instroom): 50% van f 
h = re-integreerbaar = f – g 
i = verhouding moeilijker – gemakkelijker = 2 : 1 (aanname) 

 We gaan voor realisaties en ramingen van de WIA-instroom en zittend bestand van 
2007–2010 uit van de ramingen 2008-I. De aantallen staan in tabel 3.4. 

 
Tabel 3.4. WIA-prognose5 2008-I, uitvoeringscenario, 2007-2010 (x 1.000 

personen)  
 2007 2008 2009 2010
instroom     
claimbeslissingen WIA 38,8 41,5 43,0 44,7 
 toekenningen IVA 5,4 7,5 9,4 10,3 
 WGA 16,8 16,4 15,3 15,4 
 afwijzingen  16,6 17,6 18,3 19,0 
totaal in WIA 22,2 23,9 24,7 25,7 
     
zittend bestand     
IVA 8,4 14,9 22,8 30,9 
WGA 30 42,6 53,7 64,3 
totaal in WIA 38,8 57,5 76,5 95,2 
 
Tabel 3.5 geeft de uitkomst voor de jaren 2007-2010. Elk jaar zijn ruim 2.000 cliënten die 
nieuw in de WIA (WGA 35-80%) instromen potentieel re-integreerbaar, het merendeel van 
hen relatief moeilijk. Onder de aanname dat de WGA 35-80%-groep, voor zover niet 
werkend bij intrede, ook niet aan het werk komt bevat het zittend bestand in 2009 8.000 en 
in 2010 ruim 9.000 potentieel re-integreerbare cliënten.  
 
Tabel 3.5. Prognose re-integratiepotentieel WIA-instroom en zittend bestand, 

2007-2010 (x1.000 personen) 
 2007 2008 2009 2010 
instroom     
WIA kansrijker 0,8 0,8 0,7 0,8 
WIA moeilijk 1,6 1,6 1,5 1,5 
totaal potentieel re-integreerbaar 2,4 2,4 2,2 2,3 
     
zittend bestand     
WIA kansrijker 1,5 2,1 2,6 3,1 
WIA moeilijk 2,9 4,2 5,2 6,3 
totaal potentieel re-integreerbaar 4,4 6,2 7,9 9,4 

 
 
 
                                               
4 In de prognose wordt geen onderscheid gemaakt tussen WGA 80-100% en WGA 35-80%. Aangenomen 
wordt dat steeds 63% van de WGA-instroom 80-100% is. 
5 De prognose betreft het aantal betalingen en niet het aantal claimbeslissingen.  
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4 Jong gehandicapten (WAJONG) 
 
4.1 Overwegingen  

• Werk boven uitkering betekent voor Wajongers vaak werk naast uitkering. 97% van 
de Wajongers is volledig arbeidsongeschikt, dit betekent dat ze niet in staat zijn het 
zelfstandig het wettelijke minimumloon in gangbare arbeid te verdienen. Dit 
betekent ook dat als Wajongers in staat zijn tot loonvormende arbeid dit meestal 
alleen met de nodige aanpassingen gerealiseerd kan worden. Met deze behandeling 
van de Wajongers is de behandelingslijn afwijkend van WAO/WIA cliënten, waar 
gangbare arbeid wordt gebezigd en dien tengevolge volledig arbeidsongeschikten 
veelal als ‘kansloos’ worden afgezonderd (zie paragraaf 4 hierboven).  

 
• Uitgangspunt bij de claimbeoordeling is dat iedereen participatiemogelijkheden heeft 

tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie (bijvoorbeeld opgenomen in 
instelling) op basis waarvan de verzekeringsarts vast mag stellen dat er sprake is 
van “geen duurzaam benutbare mogelijkheden”. In dat geval is een arbeids-
deskundig onderzoek niet nodig.  

 
• Een deel van de Wajongers heeft geen duurzaam benutbare participatie-

mogelijkheden op medische gronden (GDBM). Binnen deze groep zitten echter ook 
mensen die tijdelijk GDBM zijn, omdat ze onder behandeling zijn voor bijvoorbeeld 
psychische stoornissen. Deze groep zal na een “geslaagde” behandeling wellicht 
toch perspectief op betaald werk hebben.  

 
• Een aantal Wajongers heeft – medisch gezien - duurzaam benutbare participatie-

mogelijkheden, maar werkt niet. Deze groep is volledig arbeidsongeschikt op 
arbeidsdeskundige gronden. Het hebben van duurzaam benutbare mogelijkheden 
wil dus nog niet zeggen dat Wajongers ook in staat zijn om betaald werk te 
verrichten 

 
• Werk voor Wajongers impliceert voor een groot deel van hen beschut werk (in een 

sociale werkplaats) of werk op de reguliere arbeidsmarkt onder (intensieve) 
begeleiding (bijvoorbeeld met behulp van een jobcoach) en/ of met loondispensatie 
om het productiviteitsverlies te compenseren.  

 
• Inspanningen om Wajongers aan het werk te krijgen zullen doorgaans niet tot veel 

grotere uitstroom leiden, omdat Wajongers vaak werken met behoud van een 
(gedeeltelijke) uitkering. Vermindering van de schadelast bij de Wajong zal daarom 
zich niet vertalen in een vermindering van het aantal uitkeringen, maar in de 
verrekening met hun uitkering als ze betaald werk hebben (artikel 50 Wajong: 
anticumulatie). 

 
• Het begeleiden van Wajongers naar werk is niet alleen een taak voor UWV. Zo zijn 

gemeenten in principe verantwoordelijk voor de re-integratie van Wajongers die 
WSW geïndiceerd zijn. Ook scholen en andere partijen binnen het netwerk rondom 
jonggehandicapten proberen Wajongers, bijvoorbeeld via stages, aan het werk te 
helpen.  

 
• Wajongers hebben geen plicht om passende arbeid te aanvaarden. Wel zijn 

Wajongers verplicht om mee te werken aan scholing en re-integratie als dat wordt 
geadviseerd.  

 



 
 

Blad 

18 van 24 

KENNISMEMO 08/04 

• Hoe duurzaam is werk bij Wajongers of hoe wisselend is de populatie werkende 
Wajongers? Het aantal werkende Wajongers is namelijk bepaald op een 
peilmoment. Uit de uitvoeringspraktijk komt vaak het signaal dat de populatie 
werkende Wajongers vrij wisselend is. Hiernaar zijn nadere analyses nodig. Als het 
wisselende karakter groot is, dan is niet alleen het aan het werk helpen van 
Wajongers een issue, maar is het aan het werk houden van Wajongers een even zo 
belangrijk aandachtspunt.  

 
• De in deze paragraaf gepresenteerde indicaties hebben betrekking op de omvang 

van het re-integratiepotentieel (naar betaald werk) van de Wajong populatie. Niet 
alle re-integratieinspanningen zullen ook daadwerkelijk tot betaalde arbeid leiden. 
Hierbij spelen factoren als het succes van de re-integratie zelf, maar vooral ook de 
wil en mogelijkheden van werkgevers om Wajongers in dienst te nemen (en te 
houden). 

 
 
4.2 Raming re-integratiepotentieel 
 
Instroom: vanuit het dossieronderzoek kunnen inmiddels uitspraken gedaan worden over 
zowel het oordeel van de uitvoering over de participatiemogelijkheden bij instroom als over  
de feitelijke participatiestatus na gemiddeld twee jaar (ultimo 2006). Oordeel en status van 
de instroom uit de periode 2002, en 2004 t/m 2006 zijn weergegeven in tabel 4.16.  

 
Tabel 4.1 De participatie van de instroom 2002-2006: mogelijkheden en status 

 
Participatieoordeel bij 

instroom 

Participatiestatus 

ultimo 20067 

(Op weg naar) participatie in algemene zin, waarvan 51% 51% 

- Loonvormende arbeid8 44% 29% 

- Op weg naar loonvormende arbeid9 - 12% 

- Dagbesteding of vrijwilligerswerk 7% 11% 

(Tijdelijk) geen participatiemogelijkheden, waarvan 49% 29% 

- Geen mogelijkheden op arbeidskundige gronden 13% - 

- Tijdelijk geen mogelijkheden (medische gronden) 18% - 

- Duurzaam geen mogelijkheden (medische gronden) 19% - 

Subtotaal 100% 80% 

   

Participatie onbepaald  20% 

Totaal 100% 100% 
Bron: Wajongdossieronderzoek 

 
Tabel 4.1 geeft aan dat het merendeel van de instroom inmiddels een duidelijke status heeft. 
Bovendien is gebleken dat veranderingen in de participatiestatus vooral in de eerste twee 
                                               
6 Voor een uitgebreide analyse van de participatiemogelijkheden van de instroom wordt verwezen naar 
kenniscahier 08-01 “De Participatiemogelijkheden van de Wajonginstroom”. UWV, mei 2008. 
7 De participatiestatus is ultimo 2006 bepaald en omvat ook de Wajongers die inmiddels zijn 
uitgestroomd uit de Wajong. 
8 Loonvormende arbeid omvat zowel werk bij een reguliere werkgever als werken in een sociale 
werkplaats. 
9 Op weg naar loonvormende arbeid omvat de mensen die op een traject zitten, werkzoekend zijn dan 
wel op de wachtlijst voor de sociale werkplaats staan. 
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jaar plaatsvinden. De tabel geeft daarom naar verwachting ook al een redelijk goed beeld 
van de uiteindelijke mogelijkheden van de instroom.   

 
Gemiddeld participeert 29% van de instroom in een vorm van loonvormende arbeid. Dit is 
duidelijk lager dan verwacht werd bij het participatieoordeel (44%). Daarbij moet echter 
worden aangetekend dat gemiddeld 12% nog op weg is naar een vorm van loonvormende 
arbeid. Bovendien is van 20% de participatiestatus nog niet bepaald, voornamelijk omdat ze 
op school zitten. Als hier rekening mee gehouden zal het uiteindelijke participatiepercentage 
waarschijnlijk uitkomen boven die 44%.  

 
Na twee jaar heeft 29%, al dan niet tijdelijk, geen benutbare participatiemogelijkheden, 
beduidend lager dan bij instroom. Deze categorie bestaat uit drie groepen: de groep “Geen 
mogelijkheden op arbeidskundige gronden”, de groep “Tijdelijk geen mogelijkheden op 
medische gronden” en de groep “Duurzaam geen mogelijkheden op medische gronden”.   
 
De groep “Geen mogelijkheden op arbeidskundige gronden” omvat Wajongers, voor wie de 
verzekeringsarts niet kan uitsluiten dat er medisch gezien benutbare mogelijkheden zijn, 
maar voor wie de arbeidskundige geen mogelijkheden tot enige vorm van participatie ziet. 
Vanuit het oogpunt van participatie is dit een moeilijke groep. Uiteindelijk blijkt circa 20% 
toch te kunnen participeren, maar dan vooral in de vorm van dagbesteding. Deze status 
wordt al twee jaar na instroom bereikt. De groep heeft daarna nog maar weinig participatie-
potentieel.  

 
De groep “Tijdelijk geen mogelijkheden op medische gronden” (tijdelijk GDBM) omvat 
Wajongers die tijdelijk in een instelling zijn opgenomen, bijvoorbeeld wegens behandeling 
van psychische stoornissen. Deze groep zal na een “geslaagde” behandeling voor een deel 
toch perspectief op betaald werk hebben. Vanuit het dossieronderzoek weten we dat circa de 
helft van de GDBM-groep bij instroom tijdelijk GDBM is. Ook blijkt dat de verandering van 
GDBM naar DBM vooral plaatsvindt in de eerste twee jaar na instroom. De groep heeft na de 
eerste twee jaar nog maar weinig participatiepotentieel. 

 
De groep “Duurzaam geen mogelijkheden op medische gronden” (duurzaam GDBM) omvat 
Wajongers met ernstige psychische en fysieke beperking. Ze zijn vaak duurzaam in een 
instelling opgenomen. Het betreft circa de helft van de GDBM-groep. Vastgesteld kan worden 
dat duurzaam niet zo duurzaam is als in eerste instantie wordt gedacht: na vier jaar  
participeert 31% inmiddels in een of andere vorm. Wel is het zo dat het ook hier vooral gaat 
om dagbesteding.  

 
Van 20% is het (nog) niet mogelijk om de participatiestatus vast te stellen, in meerderheid 
omdat deze Wajongers nog studeren (15%). Na het afsluiten van de studie kan verwacht 
worden dat de meerderheid (circa tweederde) zal participeren in loonvormende arbeid of 
daarnaar op weg is10. Van de resterende groep “participatie onbepaald” (5%) wordt verwacht 
dat circa 40% zal gaan participeren in loonvormende arbeid of daarnaar op weg zal zijn11. 
Dat betekent dat voor circa 60% van deze groep (12%) verwacht dat zij eventueel zouden 
kunnen participeren in loonvormende arbeid. 

 
Uit de analyses blijkt er geen specifieke groepen Wajongers zijn die over het hoofd worden 
gezien. Voor zover uit het oordeel over de participatiemogelijkheden bij de keuring blijkt dat 
Wajongers kunnen participeren in loonvormende arbeid, doen ze dat, zijn ze op weg naar 
loonvormende arbeid of zitten ze nog op school. Een deel van de mogelijkheden tot beleids-
                                               
10 Bepaald op basis van de participatiestatus van de herkomstgroep “school/studie”. 
11 Bepaald op basis van de participatiestatus van de diagnosegroep “psychische stoornissen”. 
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intensivering ligt bij de groep die op weg is naar loonvormende arbeid en bij de groep die 
nog op school zit. Een ander aanknopingspunt voor beleidsintensivering ligt bij het 
voorkomen van uitval uit werk in het eerste jaar na aanvang. Het blijkt dat er in het eerste 
arbeidsjaar naar verhouding erg veel uitval is. 
 
We kunnen niet exact aangeven wat via beleidsintensivering het uiteindelijke niveau van 
loonvormende arbeid zal kunnen zijn. Wel kunnen de grenzen worden aangegeven worden. 
We weten dat momenteel 29% werkt in loonvormende arbeid, een stabiel percentage over 
de eerste 4 tot 5 jaar. Dat is de ondergrens van de mogelijkheden. 
 
De bovengrens wordt bereikt als de huidige 29% die participeren in loonvormende arbeid dat 
blijven doen en als daarnaast iedereen, die op weg is naar loonvormende arbeid, gaat 
participeren in loonvormende arbeid en verder iedereen, waarvan de participatiestatus 
onbepaald en zou kunnen participeren in loonvormende arbeid, dat ook doet. Het percentage 
dat op weg is naar loonvormende arbeid is volgt uit tabel 4.1 (12%). Het percentage, dat 
eventueel zou kunnen participeren, van de groep “participatiestatus onbepaald” is hierboven 
afgeleid en komt ook uit op 12%. De maximale ruimte voor het verhogen van het 
participatieniveau omvat daarmee circa 24% van de nieuwe aanvragen. 

 
Tabel 4.2.  Re-integratiepotentieel instroom Wajong x 1000 personen 

  2007 2008 2009 2010
Totale instroom 15,3 16,4 17,6 17,2

- Nieuwe aanvragen 14,1 15,1 16,3 15,8

- Heropeningen 1,2 1,3 1,3 1,4

 

Nieuwe aanvragen 14,1 15,1 16,3 15,8

- waarvan werkend in loonvormende arbeid (29%) 4,0 4,3 4,7 4,5

- waarvan op weg naar loonvormende arbeid (12%) 1,7 1,8 1,9 1,9

- waarvan niet werkend in loonvormende arbeid (40%) 8,4 9,0 9,7 9,4

(Tijdelijk) geen participatiemogelijkheden (29%) 4,1 4,4 4,8 4,6

Dagbesteding of vrijwilligerswerk (11%) 1,5 1,6 1,7 1,7

       participatiestatus onbepaald (20%) 2,8 3,0 3,2 3,1

 

Maximale re-integratieruimte  3,4 3,6 3,9 3,8
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Bestand: voor het bestand beschikken we (nog) niet over vergelijkbare gegevens als voor 
de instroom. Dat neemt niet weg dat wel parameters kunnen worden afgeleid. 

  
Van Wajongers die 45 jaar of ouder zijn kan verondersteld worden dat deze groep maximaal 
participeert. Gezien het feit dat de toestand vaak verslechtert naarmate men ouder wordt is 
het niet realistisch om te verwachten dat binnen deze groep nog een niet aangeboord 
aanbod aan arbeidspotentieel zit. Bovendien zijn deze Wajongers inmiddels vaak al 30 jaar 
of langer arbeidsongeschikt. De groep 45+ wordt daarom buiten beschouwing gelaten.  

 
Op basis van de eerste cijfers uit de polisadministratie weten we dat van de leeftijdsgroep 
onder 45 jaar ultimo 2007 29% werkt (inclusief sociale werkplaats). Verder weten we op 
basis van de analyse van het bestand12 onder 45 jaar dat in 2005 circa 40% ultimo geen 
duurzaam benutbare mogelijkheden, op medische gronden had. Aangezien dit aandeel bij de 
jongere leeftijdsgroepen (30% in 2006) lager ligt dan bij de oudere en gezien de 
herbeoordelingen in het kader van aSB schatten we dit percentage momenteel lager in 
namelijk op zo’n 35%.  
 
Binnen de GDBM-groep zitten ook mensen die tijdelijk GDBM zijn, omdat ze tijdelijk in een 
instelling zijn opgenomen, bijvoorbeeld wegens behandeling van psychische stoornissen. 
Deze groep zal na een “geslaagde” behandeling wellicht toch perspectief op betaald werk 
hebben. Hoe groot deze groep is, is niet bekend. Vanuit het dossieronderzoek weten we dat 
van de instroom circa de helft van de GDBM-groep tijdelijk GDBM is. Wat duidelijk is dat 
veranderingen bij deze groep vooral plaatsvindt in eerste twee jaar na instroom. Daarna is 
status van de groep stabiel. Voor het bestand betekent het dat alleen de recent 
ingestroomde Wajongers mogelijkheden bieden voor het verhogen van het participatie-
niveau. 
 
Gegeven de 29% die werkt en de 35% die geen participatiemogelijkheden hebben op 
medische gronden resulteert 36% waarvan de status onduidelijk is. Deze groep omvat de 
Wajongers die participeren in dagbesteding, Wajongers die geen participatiemogelijkheden 
hebben op arbeidskundige gronden en Wajongers die wel kunnen participeren, maar nog 
geen plek gevonden hebben. Voor het zittend bestand hebben we niet de verdeling uit tabel 
4.1. Bij gebrek aan beter zullen we echter de dossierdata ook voor het bestand gebruiken. 
We gaan daarbij uit van de gegevens over de participatiestatus van de instroom uit 2004. De 
reden daarvoor is dat vastgesteld is dat de veranderingen in de status vooral plaatsvinden in 
de eerste twee jaar en dat voor dit jaar inzicht bestaat in de actuele GDBM-status. Het blijft 
echter een grove schatting. Uit de analyse van de data blijkt dat de omvang van drie 
ontbrekende groepen ongeveer even groot is. Dat betekent dat de resterende 36% 
uiteenvalt in 12% Wajongers die wel kunnen participeren, maar nog geen plek gevonden 
hebben, in 12% Wajongers die participeren in dagbesteding, en in 12% Wajongers die geen 
participatiemogelijkheden hebben op arbeidskundige gronden.  
 
Op basis van de uitkomsten uit het dossieronderzoek gaan we er van uit dat Wajongers die 
participeren in dagbesteding geen mogelijkheden hebben tot loonvormende arbeid. Hetzelfde 
geldt voor Wajongers voor die geen participatiemogelijkheden hebben op arbeidskundige 
gronden. De ruimte voor het verhogen van het participatieniveau omvat dus de groep van 
12% Wajongers die wel kunnen participeren, maar nog geen plek gevonden hebben. Een en 
ander is in de onderstaande tabel uitgewerkt. 
 
 
                                               
12 Op basis van CBBS resultaten wat betreft herbeoordelingen en einde wachttijdbeoordelingen voor een 
representatieve steekproef uit het lopend bestand 2005 
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Tabel 4.3.  Re-integratiepotentieel lopend bestand Wajong x 1000 personen 

  2007 2008 2009 2010

Totale bestand 167 178 191 202

Jonger dan 45 jaar 121 130 140 150

- waarvan werkend in loonvormende arbeid (29%) 35 38 41 44

- waarvan niet werkend in loonvormende arbeid (71%) 86 93 99 107

GDBM (35%) 42 46 49 53

Geen mogelijkheden op arbeidskundige gronden (12%) 14 16 17 18

Dagbesteding of vrijwilligerswerk (12%) 14 16 17 18

     

Re-integratieruimte  14 16 17 18
 
Opmerkingen:  
• De omvang van de re-integratieruimte is gegeven de huidige uitvoeringspraktijk. Als het 

bestand op een intensievere manier wordt behandeld kunnen de uitkomsten wijzigen en 
wordt de re-integreerbare populatie mogelijk groter. 

• Het bestand omvat ook de instroom. De uitkomsten van tabel 4.2 en tabel 4.3 kunnen 
daarom niet bij elkaar opgeteld worden. 
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