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ONDERNEMEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Voorwoord 

Het aantal mensen dat als zelfstandig ondernemer werkt groeit al langere tijd in Nederland. Ook 

het aantal mensen met een Wajong- of WGA-uitkering die als zelfstandige aan de slag (willen) gaan 

neemt toe. UWV ondersteunt mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij hun terugkeer 

naar werk. We hebben behoefte aan meer inzicht in de groep die als zelfstandige aan de slag gaat 

én in hun ondernemingen. Dit rapport is een eerste stap om dit inzicht te verkrijgen. Het brengt in 

beeld wie de ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn en hoe het hun met het 

ondernemen vergaat. 

 

Starten als ondernemer is een van de manieren om aan het werk te gaan en UWV kan uitkerings-

gerechtigden daarbij op verschillende manieren helpen. We kunnen bijvoorbeeld een re-integratie-

bedrijf inschakelen dat de uitkeringsgerechtigde ondersteunt bij het starten van een eigen onderne-

ming. Ook kunnen we een starterskrediet of voorzieningen verstrekken. Uit het onderzoek dat nu 

voor u ligt, blijkt dat steeds meer WGA- en Wajong-gerechtigden als zelfstandige werken, en ook 

dat ze dat grotendeels combineren met een uitkering of werk in loondienst. Verder komt het beeld 

naar voren dat de meesten van hen dat doen zonder ondersteuning van UWV, maar het rapport 

geeft geen inzicht in de achtergronden daarvan. De onderzoekers bevelen aan om hier vervolgon-

derzoek naar te doen. 

 

In onze nieuwe Kennisagenda 2022-2025 hebben we vervolgonderzoek opgenomen naar de erva-

ringen, motieven en begeleidingsbehoefte van ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitke-

ring. De kennis die daaruit voortkomt, kan UWV gebruiken om passende dienstverlening in te 

richten voor uitkeringsgerechtigden die vanuit of met behoud van hun arbeidsongeschiktheidsuit-

kering willen (gaan) werken als zelfstandig ondernemer.  

 

Grote dank aan de onderzoekers van SEO economisch onderzoek, UWV Kenniscentrum en UWV 

Arbeidsmarktinformatie- en advies, en de leden van de begeleidingscommissie (waaronder verte-

genwoordigers van het ministerie van SZW, de UWV-Cliëntenraad, ZZP Nederland, uitkerings-

deskundigen en beleidsmedewerkers van UWV) voor de inhoudelijke en constructieve inbreng en 

de bereidheid om mee te denken. Samen versterken we hiermee de doeltreffendheid van onze 

dienstverlening. 

 

Guus van Weelden  

Lid raad van bestuur UWV 



 

 



Samenvatting 

Het aandeel ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering neemt toe over de periode 2014-2019. De onder-

nemers zonder inkomen uit loondienst hebben gemiddeld een lager bruto inkomen uit arbeid (loondienst en/of onder-

nemerschap) dan degenen die alleen in loondienst werken. De ondernemers met ook inkomen uit loondienst hebben 

juist gemiddeld een hoger bruto inkomen uit arbeid dan de ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die 

uitsluitend in loondienst werken.   

1. Aanleiding 

Het aantal Nederlanders dat als ondernemer actief was steeg in de periode 2004-2019 met 35 pro-

cent. De verwachting is dat ook voor mensen met een arbeidsbeperking het belang van werken als 

ondernemer voor de arbeidsparticipatie toeneemt. Om deze reden heeft UWV SEO gevraagd de 

groep Wajongers en WGA’ers met een onderneming in kaart te brengen. Doel van het onderzoek 

is inzicht in: 

1. De mate van werken als ondernemer door personen met een Wajong- of WGA-uitkering. 

2. Het succes van werken als ondernemer (hoogte inkomen, duurzaamheid inkomen). 

3. Het gebruik van voorzieningen, trajecten, en werkinstrumenten (waaronder starterskrediet) 

van UWV.  

2. Methode 

Deze rapportage laat zien in hoeverre personen met een Wajonguitkering en arbeidsvermogen en 

personen met een WGA-uitkering ondernemen in de periode 2014-2019. In totaal waren er in 2014 

118.000 Wajongers met arbeidsvermogen en 148.000 WGA’ers. In 2019 ging het om 112.000 Wa-

jongers met arbeidsvermogen en 200.000 WGA’ers. Dit onderzoek telt een persoon met een Wa-

jong- of WGA-uitkering als ondernemer als degene inkomen ontvangt als zelfstandige (met eigen 

bedrijf), freelancer (zonder eigen bedrijf), directeur-grootaandeelhouder of meewerkend gezinslid.  

Voor ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat het vrijwel uitsluitend om zelf-

standigen en freelancers. De ondernemers zijn opgesplitst in:  

• ondernemers met daarnaast ook inkomsten uit loondienst (hierna “hybride ondernemers”) 

• ondernemers zonder inkomsten uit loondienst (hierna “pure ondernemers”)  

Reden hiervoor is dat er verschillen zijn in de kenmerken en inkomsten uit onderneming van beide 

typen ondernemer. Deze ondernemers zijn vergeleken met:  

• niet-werkende Wajongers met arbeidsvermogen en WGA’ers (hierna “niet-werkenden”) 

• Wajongers met arbeidsvermogen en WGA’ers die in loondienst werken en geen inkomen uit 

onderneming hebben (hierna “werknemers”).  

 

Om te onderzoeken hoe lang de ondernemingen van Wajongers en WGA’ers overleven zijn daar-

naast cohorten van Wajongers en WGA’ers met inkomsten uit onderneming in 2014, tot en met 

2019 gevolgd. Deze cohorten zijn onderverdeeld in ondernemers die in 2012 en 2013 al onderne-

mer waren (hierna “gevestigde ondernemers”) en ondernemers die sinds 2013 of 2014 ondernemer 

zijn (hierna “startende ondernemers”), aangezien dit invloed heeft op de levensduur van de onder-

neming. Het gaat om 1.347 startende ondernemers en 1.388 gevestigde ondernemers met een Wa-

jong-uitkering. Voor de WGA gaat het om 2.273 startende ondernemers en 4.608 gevestigde on-

dernemers. 



 

3. De mate van werken als ondernemer 

Het aandeel ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering neemt toe. 

Het aandeel ondernemers neemt toe over de periode 2014-2019, van 2,5 procent tot 4,1 procent 

voor de Wajong met arbeidsvermogen en van 5,0 procent tot 5,8 procent voor de WGA – zie 

Figuur S.1. In totaal gaat het voor de Wajongers met arbeidsvermogen om bijna 3.000 personen in 

2014 en 4.600 personen in 2019. Voor de WGA gaat het om bijna 7.500 personen in 2014 en 

11.600 personen in 2019. Ongeveer een derde van de ondernemers met een Wajonguitkering en 

een kwart van de ondernemers met een WGA-uitkering heeft in hetzelfde jaar inkomsten uit on-

derneming en inkomsten uit loondienst (hybride ondernemers).    

Figuur S.1 Aandeel ondernemers met een Wajong- en WGA-uitkering neemt toe 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting: Het aandeel betreft de verhouding van het aantal personen met een arbeidsongeschiktheids-

uitkering dat onderneemt ten opzichte van de totale groep personen met een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering 

Ondernemers zijn hoger opgeleid en hebben een langer arbeidsverleden dan werknemers 

en niet-werkenden 

De pure ondernemers (met arbeidsvermogen) in de Wajong en WGA hebben over het algemeen 

vaker kenmerken die samenhangen met een goede arbeidsmarktpositie (o.a. hoger opgeleid) dan 

niet-werkenden en werknemers maar minder vaak in vergelijking tot de hybride ondernemers. De 

ondernemers in de Wajong zijn wel vaker vrouw dan de Wajongers die uitsluitend actief zijn in 

loondienst (werknemers).  

4. Het succes van werken als ondernemers 

Hybride ondernemers hebben gemiddeld een hoger bruto inkomen dan de pure onderne-

mers 

Het gemiddelde inkomen uit de onderneming is relatief laag, maar stijgt in de observatieperiode. 

In 2019 is het gemiddelde inkomen uit onderneming voor de pure ondernemers voor zowel Wa-

jongers als WGA’ers rond de 11.000 euro – zie Figuur S.2. In 2014 was dat ongeveer 6.600 euro 

voor de pure ondernemers in de Wajong en 8.800 euro voor de pure ondernemers in de WGA. 
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Voor de hybride ondernemers bedraagt het inkomen uit onderneming in 2019 rond de 5.000 euro. 

In 2014 was dat ongeveer 3.200 euro voor de hybride ondernemers in de Wajong en 3.800 euro 

voor de hybride ondernemers in de WGA.  

Figuur S.2 Hybride ondernemers hebben minder inkomen uit onderneming dan pure onderne-
mers, maar een hoger totaal bruto inkomen in 2019 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting: De figuur geeft de opbouw van het bruto inkomen in 2019 van pure en hybride ondernemers 

met een Wajonguitkering (en met arbeidsvermogen) of met een WGA-uitkering  

Het inkomen uit arbeid wordt verder aangevuld met de AO-uitkering – zie Figuur S.2. De AO-

uitkering bedraagt gemiddeld ongeveer een derde van het persoonlijk bruto inkomen, maar ver-

schilt sterk voor de pure en hybride ondernemers. De pure ondernemers zijn voor een groter deel 

van hun persoonlijk bruto inkomen afhankelijk van de Wajong- of WGA-uitkering. Voor zowel de 

Wajong met arbeidsvermogen als de WGA geldt dat het persoonlijk bruto inkomen van de pure 

ondernemers in 2019 voor ongeveer 40 procent bestaat uit de Wajonguitkering, tegenover onge-

veer 20 procent voor de hybride ondernemers. Het totale bruto inkomen van hybride ondernemers 

is vanwege hun inkomen uit loondienst hoger dan voor de pure ondernemers. 

Hybride ondernemers hebben ook ten opzichte van werknemers gemiddeld een relatief 

hoog inkomen uit arbeid 

Het inkomen uit ondernemerschap neemt sneller toe dan het inkomen uit loondienst in de periode 

2014-2019. Het inkomen uit arbeid (loondienst en/of onderneming) is lager voor de pure onder-

nemers in vergelijking tot de hybride ondernemers. Voor de Wajong geldt daarnaast dat voor de 

hybride ondernemers het inkomen uit arbeid hoger is dan voor reguliere werknemers (niet werkend 

in de WSW) maar lager dan voor degenen die werken in het kader van de WSW. Voor de WGA 

geldt dat het inkomen uit arbeid hoger is voor de hybride ondernemers in vergelijking tot alle 

werknemers (zowel niet als wel werkend in de WSW).  
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Veel ondernemers behouden langdurig het werk als ondernemer. 

Van alle startende ondernemers in 2013 en 2014 zijn in 2019 bijna de helft van de WGA’ers en 40 

procent van de Wajongers nog actief als ondernemer. Het grootste gedeelte van de startende on-

dernemers dat stopt, doet dit al vrij snel na de start van de onderneming. Het aandeel van de ge-

vestigde ondernemers dat in 2019 nog steeds actief is als ondernemer is hierdoor hoger. Het gaat 

om 67 procent van de ondernemers in de Wajong en 64 procent van de ondernemers in de WGA. 

Een deel van de ondernemers heeft na verloop van tijd (ook) inkomsten uit loondienst. 

5. Gebruik van ondersteuning UWV 

Ondernemers in de Wajong (met arbeidsvermogen) maken meer gebruik van de voorzieningen, 

trajecten en werkinstrumenten van UWV dan ondernemers in de WGA, gemiddeld 12 procent 

tegen 9 procent. Het gebruik van UWV dienstverlening is daarnaast groter voor de hybride onder-

nemers dan voor de pure ondernemers. Het is niet duidelijk of de ondersteuning specifiek gericht 

is op het werk als ondernemer. De groep ondernemers die gebruik maakt van de ondersteuning is 

gemiddeld jonger dan de ondernemers die er geen gebruik van maken. 

6.  Slotconclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

De resultaten in deze rapportage bevestigen dat steeds meer WGA’ers en Wajongers werkzaam 

zijn als zelfstandige en dat een deel dat ook daadwerkelijk voor langere tijd (‘succesvol’) doet. Ze 

doen dit, zoals verwacht, voor een groot deel naast de uitkering en, voor een deel, naast werk in 

loondienst. Voor zover dat beoordeeld kan worden op basis van de beschikbare data, lijken de 

meeste WGA’ers en Wajongers die werkzaam zijn als zelfstandige dit te doen zonder ondersteuning 

van UWV. Het is daarom aan te bevelen om vervolgonderzoek uit te voeren om zicht te krijgen 

op de ervaringen van deze ondernemers en de ondersteuningsbehoefte die zij mogelijk hebben.  
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ONDERNEMEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING 1 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

1 Inleiding 

Naar verwachting neemt het belang van werken als ondernemer toe voor de arbeidsparticipatie van mensen met een 

arbeidsbeperking. Dit rapport brengt de kenmerken en bedrijfsactiviteiten in kaart van WGA’ers en Wajongers die 

werkzaam zijn als ondernemer. Welke kenmerken dragen bij aan een succesvolle onderneming? 

1.1 Aanleiding 
Het aantal Nederlanders dat als ondernemer actief was steeg in de periode 2004-2019 met 35 pro-

cent. De stijging wordt met name veroorzaakt door de toename in het aantal zelfstandigen zonder 

personeel.1 Dit betekent naar verwachting dat zelfstandig ondernemerschap ook een steeds belang-

rijker onderdeel wordt van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.  

 

UWV heeft als taak om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen richting werk. Voor 

mensen met een arbeidsbeperking betekent dit vaak werken naast het ontvangen van een arbeids-

ongeschiktheidsuitkering. (Volledige) uitstroom uit de arbeidsongeschiktheidsuitkering is dan ook 

niet het primaire doel. Onder werk kan ook zelfstandig werk vallen. UWV kan arbeidsongeschikten 

bijvoorbeeld helpen om een bedrijf te starten: bijvoorbeeld door een starterskrediet te verstrekken, 

hulpmiddelen of voorzieningen die nodig zijn om werken mogelijk te maken te vergoeden, of 

dienstverlening van re-integratiebedrijven in te zetten. Ook kan UWV overige re-integratiedienst-

verlening (niet direct gericht op werk vinden als ondernemer) inzetten. 

 

Het doel van dit onderzoek is om de kenmerken en bedrijfsactiviteiten in kaart brengen van 

WGA’ers en Wajongers die succesvol werkzaam zijn als ondernemer. De hoogte van inkomsten 

uit onderneming en de duurzaamheid van deze inkomsten zijn daarbij indicaties voor de mate van 

succes. Deze informatie helpt UWV in haar taak om mensen met een arbeidsongeschiktheidsuit-

kering en arbeidsvermogen te ondersteunen bij re-integratie naar werk, waaronder werk als zelf-

standige. Bovendien helpt deze informatie bij het inrichten van een vervolgonderzoek, dat in beeld 

gaat brengen wat de ervaringen, knelpunten, en begeleidingsbehoeften zijn voor startende onder-

nemers met een arbeidsbeperking.  

1.2 Vraagstelling 
Dit onderzoek volgt voor een groot deel de eerste twee onderdelen van het onderzoek in 2019 

over het starten van een onderneming tijdens de WW-uitkering (Hek et al., 2019). Anders dan bij 

de WW zijn bij de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen niet alleen startende ondernemers maar ook 

gevestigde ondernemers van belang. Uitstroom uit de uitkering is bij arbeidsongeschikten immers 

minder aan de orde dan bij de WW, aangezien werk vaak wordt gecombineerd met het ontvangen 

van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit onderzoek beperkt zich daarom niet tot startende 

ondernemers. 

 

 
1  CBS (2020). De arbeidsmarkt in cijfers 2019. Den Haag/Heerlen/Bonaire 
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Samenvattend bestaat het onderzoek uit de volgende delen: 

1. Onderzoek naar mate van werken als ondernemer door personen met een Wajong- of WGA-

uitkering. 

2. Onderzoek naar succes van werken als ondernemer (hoogte inkomen, duurzaamheid inko-

men). 

3. Onderzoek naar gebruik van voorzieningen, trajecten, en werkinstrumenten (waaronder star-

terskrediet) van UWV.  

 

De deelvragen per onderzoeksonderdeel zijn weergegeven in Box 1.1. 

Box 1.1 Deelvragen bij het onderzoek 

Kenmerken van zelfstandigen met een arbeidsbeperking en hun bedrijven 
 
1a.  Hoeveel mensen met een AO-uitkering zijn aan de slag als ondernemer? Wat zijn hun kenmerken (o.a. 
medische diagnose en aard en omvang van functionele beperkingen) en hoe onderscheiden ze zich van 
mensen met een AO-uitkering die niet aan de slag gaan als ondernemer. Hoe onderscheiden ze zich van 
werkenden in loondienst met een AO-uitkering en van niet-werkenden met een AO-uitkering? 
 
1b.  In welke sectoren/branches zijn de zelfstandigen vanuit een AO-uitkering werkzaam, wat is de hoofacti-
viteit van hun onderneming?  
 
Inkomenspositie van zelfstandigen met een arbeidsbeperking 
 
1c.  Hoeveel inkomsten genereren zelfstandigen met een arbeidsbeperking? Zijn er verschillen in inkomsten 
naar kenmerken van de ondernemers en/of de onderneming? 
 
1d.  Hoe verhoudt zich het gegenereerde inkomen tot het inkomen van vergelijkbare groepen WGA’ers en 
Wajongers (bijv. voor wat betreft opleidingsniveau, beroep) en tot algemene maatstaven (bijv. modaal inko-
men, toeslagengrenzen, bijstandsniveau)? 
 
1e.  Hoe verhoudt zich het inkomen tot de restverdiencapaciteit van de WGA’er/het WML (Wajong)? In hoe-
verre wordt het inkomen aangevuld met de AO-uitkering of suppletie?   
 
1f.  Hoe ziet de inkomenspositie van het huishouden eruit (inkomsten van partner/familie/toeslagen)? In hoe-
verre wordt het inkomen aangevuld met werk in loondienst? 
 
Duurzaamheid 
 
2g.  In hoeverre blijven ondernemers met een arbeidsbeperking voor een langere periode ondernemen en 
hoe ontwikkelt zich hun inkomen? 
 
2h.  In hoeverre stromen ondernemers met een arbeidsbeperking, dankzij hun inkomsten uit werk, uit de uit-
kering en in hoeverre vallen zij later weer terug op een uitkering?  
 
2i.  Zijn er verschillen in kenmerken tussen degenen die wel en niet voor een langere periode het werk heb-
ben hervat als ondernemer (bijvoorbeeld naar gehele of gedeeltelijke werkhervatting, leeftijd, sector, eventu-
eel opleiding, geslacht, regeling waaruit men gestart is, dagloon) 
 
2j.  Hoe zit het met combinaties van ondernemen en loondienst? Laat de inkomensstatistiek conclusies toe 
over de mate waarin zelfstandige werkzaamheden een ‘eerste stap richting re-integratie in loondienst’ zijn, of 
in hoeverre zij aanvullend aan loondienst worden uitgeoefend?  
 
Gebruik voorzieningen, trajecten en starterskrediet 
 
3a.  Hoeveel ondernemers met een arbeidsbeperking maken (ook) gebruik van voorzieningen en ingekochte 
re-integratiedienstverlening (al dan niet gericht op werken als zelfstandige)? 
 
3b.  Hoe vergaat het starters die gebruik maken van de starterskrediet en/of andere voorzieningen?  
 

Bron: opgesteld in samenspraak met UWV 
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1.3 Definitie ondernemer 
De definitie van ondernemer gebruikt in dit onderzoek sluit grotendeels aan bij de definitie in Hek 

et al. (2019): zowel zelfstandigen (met inkomen uit onderneming), directeur-grootaandeelhouders 

(dga’s, met inkomen uit loon) als freelancers2 (met inkomen uit ‘overige arbeid’) zijn als ondernemer 

gerekend. Daarnaast neemt dit onderzoek ook meewerkende gezinsleden in de definitie van onder-

nemer mee. Dit betreft echter een relatief kleine groep.  

1.4 Leeswijzer 
Het onderzoek maakt telkens onderscheid tussen Wajongers en WGA’ers. De opzet van het rap-

port is als volgt: hoofdstuk 2 beschrijft de kenmerken, de inkomenspositie en het gebruik van 

UWV-ondersteuning van ondernemers in de Wajong met arbeidsvermogen. Daarnaast gaat het in 

op de duurzaamheid van hun onderneming. Hoofdstuk 3 beschrijft dezelfde informatie voor de 

ondernemers in de WGA. Tot slot geeft Hoofdstuk 4 een overzicht van de belangrijkste bevindin-

gen van het onderzoek.  

 
2  Anders dan zelfstandigen en dga’s hebben freelancers geen bedrijf. 
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2 Ondernemers in de Wajong 

Ongeveer 3 procent van de Wajongers met arbeidsvermogen heeft jaarlijks inkomsten uit onderneming. Dit hoofdstuk 

brengt de kenmerken en inkomsten van deze ondernemers in beeld. Wat kenmerkt een succesvolle ondernemer?  

2.1 Aantallen 
Het aandeel Wajongers met arbeidsvermogen dat een onderneming heeft neemt toe de afgelopen 

jaren, zie Figuur 2.1. In de periode 2014-2019 stijgt het aandeel van 2,5 procent naar 4,1 procent. 

In 2019 komt dit neer op zo’n 4.600 personen.  De groei zit met name in een oplopend aantal 

zelfstandigen.3 Het aandeel Wajongers met arbeidsvermogen dat werkt in loondienst en geen in-

komsten uit onderneming heeft, loopt in dezelfde periode ook op: van 52 procent in 2014 naar 57 

procent in 2019.4  

Figuur 2.1 Het aandeel Wajongers met een onderneming neemt toe 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Van de jaarlijks gemiddeld 115.000 arbeidsongeschikten met een Wajonguitkering en met 

arbeidsvermogen. 

Dit hoofdstuk beschrijft de Wajong met arbeidsvermogen. Voor de Wajong zonder arbeidsver-

mogen geldt dat zij zelden werken (als ondernemer). Tabel C.1 in Bijlage C laat dit zien. Het is niet 

mogelijk om de groep ondernemers binnen de Wajong zonder arbeidsvermogen verder in beeld te 

brengen omdat deze aantallen te klein zijn.5  

 
3  Het verschil tussen freelancers en zelfstandigen is dat freelancers geen eigen bedrijf hebben. 
4  Het gaat om alle Wajongers met arbeidsvermogen die gedurende het jaar op enig moment inkomsten uit 

loondienst hadden en geen inkomsten uit onderneming hadden in dat jaar. 
5  Het is niet mogelijk om gegevens uit de CBS Microdata te exporteren als deze betrekking hebben om 

minder dan 10 personen. Voor de groep ondernemers binnen de Wajong zonder arbeidsvermogen is dit 
voor veel uitsplitsingen het geval.  
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2.2 Kenmerken van ondernemers 
Een deel van de ondernemers heeft ook inkomsten uit loondienst 

Jaarlijks heeft ruim een derde van de ondernemers naast een onderneming ook werk in loondienst.6 

Dit rapport onderscheidt telkens de ondernemers die wel, dan wel geen inkomsten hebben uit 

loondienst omdat deze ondernemers verschillen qua kenmerken en inkomenssituatie. Tabel laat 

zien dat de ondernemers met ook inkomsten uit loondienst (hierna “hybride ondernemers”) over 

het algemeen hoger opgeleid en jonger zijn dan de ondernemers zonder inkomsten uit loondienst 

(hierna “pure ondernemers”).7 Daarnaast hebben de hybride ondernemers gemiddeld een korter 

verleden als ondernemer en een langer verleden als werknemer. De multivariate analyse – waarbij 

de invloed van een aantal kenmerken tegelijkertijd wordt onderzocht – in Bijlage B onderbouwt 

dit.  

Ondernemers hebben andere kenmerken dan werknemers en niet-werkenden 

Wajongers die in de periode 2014-2019 op enig moment actief zijn geweest als ondernemer ver-

schillen in kenmerken van Wajongers die in deze periode uitsluitend in loondienst werkten (hierna 

“werknemers”), en de Wajongers die deze periode niet aan het werk waren (hierna “niet-werken-

den”). Tabel laat dit zien. De arbeidsmarktkenmerken van de pure ondernemers zijn gemiddeld 

gunstiger dan de kenmerken van niet-werkenden (bijv. vaker hoogopgeleid en een langer arbeids-

verleden, zowel als ondernemer als in loondienst). De vergelijking tussen de pure ondernemers en 

werknemers laat zien dat ondernemers gemiddeld vaker hoog of middelbaar opgeleid zijn dan 

werknemers en vaker vrouw en 31 tot 40 jaar zijn. Ondernemers zitten daarnaast gemiddeld minder 

lang in de Wajong dan werknemers, hebben een kort verleden als werknemer maar juist een langer 

verleden als ondernemer. Ook zijn de ondernemers minder vaak thuiswondende kinderen maar 

juist vaker wonend met een partner, ten opzichte van de werknemers. Een analyse die de invloed 

van een aantal kenmerken tegelijkertijd bestudeert – de multivariate analyse - laat dezelfde verschil-

len zien tussen Wajongers met een onderneming en Wajongers zonder onderneming, zie Bijlage B.  

 
6  Zie Tabel D.1 in Bijlage D. 
7  Voor Tabel 2.1 is gekeken naar de gehele observatieperiode. Ondernemers die op enig moment in de peri-

ode 2014-2019 ook inkomsten uit loondienst ontvingen behoren tot de groep hybride ondernemers. De 
verhouding tussen hybride en pure ondernemers verschilt als wordt gekeken op jaarniveau (Tabel D.1) of 
als de gehele observatieperiode wordt beschouwd (Tabel 2.1).  
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Tabel 2.1 Ondernemers in de Wajong zijn hoger opgeleid dan werknemers in de Wajong 

 
Alleen inkomen 
uit onderneming 
(“pure onderne-
mers”) 

Inkomen uit onderne-
ming en loondienst 
(“hybride onderne-
mers”) 

Alleen inkomen 
uit loondienst 
(“werkne-
mers”) 

Niet werkenden 

Geslacht        

Man 56% 57%  64% *** 46% *** 
Leeftijd        

Jonger dan 30 62% 69% *** 64% *** 73% *** 
31 tot 40 26% 21% *** 18% *** 20% *** 
41 tot 55 11% 8% *** 13% *** 6% *** 
Ouder dan 56 1% 1%  4% *** 0% *** 

Opleidingsniveau        

Hoog 17% 20% *** 5% *** 5% *** 
Middelbaar 38% 40% ** 27% *** 26% *** 
Laag 39% 35% *** 57% *** 63% *** 
Onbekend 6% 4%  12%  6%  

Migratieachtergrond        

Geen 79% 81% *** 82% *** 72% *** 
Westers 8% 7% ** 6% *** 8%  

Niet-westers 13% 12% * 12% ** 21% *** 
Diagnose        

Psychisch8 46% 45%  45%  46%  

Grondslag (dagloon) 64 63 *** 61 *** 61 *** 
Jaren in de Wajong 8,4 8,1 * 10,4 *** 6,5 *** 
Arbeidsverleden ondernemer 
(maanden) 15 10 *** 0 *** 0 *** 

Arbeidsverleden werknemer 
(maanden) 10 28 *** 34 *** 5 *** 

Positie in huishouden        

Hoofdkostwinner zonder partner 39% 41%  41% *** 41% *** 
Hoofdkostwinner met partner 12% 12%  10% *** 8% *** 
Gehuwde partner 9% 7% *** 4% *** 6% *** 
Ongehuwde partner 10% 9% ** 6% *** 9%  

Minderjarig kind 1% 2% *** 3% *** 3% *** 
Meerderjarig kind 26% 29% ** 34% *** 29% *** 
Overig/Onbekend 2% 2%  2%  3%  

N 4.054 4.095  82.588  29.402  

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Niet-werkenden zijn Wajongers die de gehele periode geen inkomsten uit arbeid hebben 

ontvangen. Sterren geven significante verschillen tussen de ondernemers zonder inkomsten 
uit loondienst en de andere drie groepen aan. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Wajongers zijn actief in andere sectoren dan alle kleine ondernemers   

In totaal zijn er 8.149 Wajongers met arbeidsvermogen op enig moment actief als ondernemer in 

de periode 2014 tot en met 2019. Voor 6.202 van hen (76 procent) is het bekend in welke sector 

zij actief zijn.  

 

 
8  Onder een psychische diagnose vallen psychische aandoeningen en gedragsstoornissen. 
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Figuur 2.2 laat zien in welke sectoren de ondernemers in de Wajong werkzaam zijn, en hoe dit zich 

verhoudt met de sector indeling van alle kleine ondernemingen in Nederland.9 De indeling is vol-

gens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS. Een groot deel (17 procent, 1.041 personen) 

van de ondernemers in de Wajong is actief in de sector Gezondheids- en welzijnszorg. In het specifiek 

zijn zij vaak werkzaam in de thuiszorg. Ook in de sector Verhuur en overige zakelijke diensten zijn veel 

ondernemers met een Wajonguitkering actief. Een vergelijking met de sectorindeling van alle kleine 

ondernemingen in Nederland leert dat Wajongers ook ten opzichte van alle Nederlandse onderne-

mers aanzienlijk vaker in deze twee sectoren actief zijn. Verder leert de vergelijking dat onderne-

mers met een Wajonguitkering een stuk minder vaak actief zijn in de sector Specialistische zakelijke 

diensten. Deze sector omvat gespecialiseerde professionele wetenschappelijke en technische activi-

teiten. Dit komt wellicht omdat deze activiteiten een hoge opleiding vereisen.  

Figuur 2.2  Een groot aandeel van de ondernemers in de Wajong is actief in de Gezondheids- en 
welzijnszorg sector 

 

Bron:    SEO economisch onderzoek, op basis van CBS-Microdata  
Toelichting:  De sector indeling van ondernemers in Nederland is gebaseerd op ondernemingen met één 

tot twee werkzame personen. Deze gegevens zijn beschikbaar via Statline. 

Voor een deel van de ondernemers met een Wajonguitkering en arbeidsvermogen is het onbekend 

in welke sector zij actief zijn. Dit geldt met name voor freelancers, omdat zij geen bedrijf oprich-

ten.10 Tabel 2.2 brengt daarom voor de groep freelancers apart hun opleidingsniveau en werkver-

leden in beeld. Om makkelijk een vergelijking te kunnen maken zijn ook de kenmerken van de 

totale groep ondernemers weergegeven in deze tabel. Kolom (1) en (2) geven de vergelijking voor 

de pure ondernemers en kolom (3) en (4) geven de vergelijking voor de hybride ondernemers. In 

beide gevallen is het opleidingsniveau en het werkverleden van de freelancers vergelijkbaar met de 

totale groep ondernemers.  

 
9  Ondernemingen met één tot twee werkzame personen. 
10  Er zijn ook freelancers waarvoor de sector wel bekend is. Deze paragraaf toont voor de volledigheid echter 

de kenmerken van alle freelancers. Ook voor degenen waarvoor de sector wel bekend is.  
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Tabel 2.2 De kenmerken van freelancers zijn vergelijkbaar met de kenmerken van de totale 
groep ondernemers 

 
(1) 

Pure onderne-
mers: freelan-

cers 

(2) 
Alle pure on-
dernemers  

(3) 
Hybride on-
dernemers: 
freelancers 

(4)  
Alle hybride 

ondernemers  

Opleidingsniveau     

Hoog 15% 17% 21% 20% 

Middelbaar 40% 38% 41% 40% 

Laag 39% 39% 33% 35% 

Onbekend 5% 6% 5% 4% 

Arbeidsverleden ondernemer (maanden) 11 15 9 10 

Arbeidsverleden werknemer (maanden) 10 10 30 28 

N 1.606 4.054 2.155 4.095 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata  
Toelichting: Freelancers zijn Wajongers die in de periode 2014-2019 op enig moment werkzaam als free-

lancer zijn. 

Wajongers kunnen gebruik maken van dienstverlening van UWV 

UWV biedt Wajongers ondersteuning in de vorm van voorzieningen en trajecten (bijvoorbeeld 

ingekochte re-integratie trajecten), die al dan niet gericht zijn op het werken als ondernemer. Daar-

naast is het mogelijk voor startende ondernemers om een starterskrediet bij UWV aan te vragen. 

Een starterskrediet is een vorm van een werkinstrument.  

In 2019 maakt gemiddeld 12 procent van de ondernemers gebruik van de dienstverlening  

Per jaar maakt zo’n 8 tot 10 procent van de pure ondernemers gebruik van dienstverlening van 

UWV, zie Figuur 2.3. Het aandeel pure ondernemers dat gebruik maakt van ondersteuning (rode 

balken) neemt toe in de periode 2014-2019. Dit geldt niet voor de hybride ondernemers (grijze 

balken). Voor deze groep ondernemers is geen duidelijke trend te zien. Wel is het gebruik van 

ondersteuning door UWV hoger voor de hybride ondernemers. Mogelijk komt dit doordat onder-

nemers alleen ondersteuning ontvangen in hun eerste drie jaar als ondernemer.  

 

Het is niet mogelijk om de ondersteuning gericht op ondernemerschap en de ondersteuning gericht 

op het werken in loondienst te onderscheiden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een pure onder-

nemer (zonder inkomsten uit loondienst) een re-integratie traject naar het werken in loondienst 

volgt, om vervolgens het jaar daarna in loondienst te beginnen. Kredietverstrekking komt, met 

uitzondering van enkele gevallen, niet voor.11 

 
11  Aantallen zijn te klein om weer te geven. 
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Figuur 2.3 Ondernemers met ook inkomsten uit loondienst maken meer gebruik van de dienst-
verlening van UWV dan ondernemers zonder inkomsten uit loondienst  

 

Bron:   SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 

Een selecte groep van de ondernemers maakt gebruik van de dienstverlening 

Tabel 2.3 beschrijft de kenmerken van Wajongers die in de periode 2014-2019 inkomen uit onder-

neming hebben en tijdens deze periode gebruik hebben gemaakt van UWV-ondersteuning. Kolom 

(1) en (2) vergelijken de pure ondernemers met en zonder ondersteuning. Kolom (3) en (4) verge-

lijken de hybride ondernemers met en zonder ondersteuning. Wat opvalt is dat relatief veel jongere 

ondernemers en ondernemers met een niet-psychische diagnose gebruik maken van de dienstver-

lening (in vergelijking met de totale groep ondernemers). Een multivariate analyse laat echter zien 

dat de groepen met of zonder dienstverlening nauwelijks significant van elkaar verschillen, zie Bij-

lage B. Dat de verschillen niet significant zijn op basis van de multivariate analyse, komt vermoe-

delijk ook doordat de vergeleken groepen klein zijn. Het aantal pure ondernemers dat gebruik 

maakt van dienstverlening van UWV is jaarlijks tussen de 150 en 300 personen. Voor de hybride 

ondernemers zijn dat jaarlijks tussen de 170 en 240 personen.  
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Tabel 2.3  Ondernemers die gebruik maken van dienstverlening zijn jonger en hebben vaker een 
niet-psychische diagnose dan de totale groep ondernemers 

 
(1) 

Pure ondernemers 
met UWV-onder-

steuning 

(2) 
Alle pure onderne-

mers  

(3) 
Hybride onderne-

mers met UWV-on-
dersteuning 

(4) 
Alle hybride onder-

nemers  

Geslacht     

 Man 55% 56% 59% 57% 

Leeftijd     

Jonger dan 30 69% 62% 75% 69% 

31 tot 40 23% 26% 20% 21% 

41 tot 55 8% 11% 5% 8% 

Ouder dan 56 0% 1% 0% 1% 

Opleidingsniveau     

Hoog 18% 17% 20% 20% 

Middelbaar 42% 38% 42% 40% 

Laag 38% 39% 36% 35% 

Onbekend 2% 6% 2% 4% 

Migratieachtergrond     

Geen 77% 79% 82% 81% 

Westers 8% 8% 8% 7% 

Niet-westers 15% 13% 10% 12% 

Diagnose     

Psychisch 44% 46% 37% 45% 

Jaren in de Wajong 7,0 8,4 6,7 8,1 

Arbeidsverleden onderne-
mer (maanden) 10 15 10 10 

Arbeidsverleden werknemer 
(maanden) 12 10 23 28 

N 863 4.054 1.107 4.095 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting: Het gaat hier om Wajongers die in de periode 2014-2019 inkomen uit een onderneming heb-

ben en tijdens deze periode gebruik maakten van UWV-ondersteuning. 

Tussenconclusie 

Dit subhoofdstuk laat zien dat ondernemers in de Wajong gemiddeld hoger opgeleid zijn dan Wa-

jongers zonder onderneming. Verder zijn zij vaker vrouw en zitten ze minder lang in de Wajong 

dan werknemers, maar is dit juist andersom ten opzichte van de niet-werkenden. Veel van de on-

dernemers met een Wajonguitkering zijn werkzaam in de sector gezondheids- en welzijnszorg, ook ten 

opzichte van alle (kleine) ondernemingen in Nederland. Binnen deze sector zijn er vooral veel 

ondernemingen in de thuiszorg. Ongeveer 8 tot 10 procent van de pure ondernemers maakt jaar-

lijks gebruik van UWV-dienstverlening.  Voor de hybride ondernemers maakt zo’n 16 tot 18 pro-

cent jaarlijks gebruik van dienstverlening van UWV.  
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2.3 Inkomenspositie 
Inkomsten uit onderneming nemen toe 

Hybride ondernemers hebben gemiddeld minder inkomsten uit de onderneming dan de pure on-

dernemers, zie Figuur 2.4. Vermoedelijk komt dit omdat zij minder uren als ondernemer werkzaam 

zijn.12 De gemiddelde bruto inkomsten uit ondernemerschap per jaar nemen toe in de loop van de 

observatieperiode voor ondernemende Wajongers. In 2019 is het gemiddelde bruto inkomen van 

de pure ondernemers in de Wajong ruim 11.000 euro per jaar, in 2014 was dat nog ruim dan 6.500 

euro per jaar. De stijging is voor de hybride ondernemers kleiner. De stijgende inkomsten uit on-

derneming hangen vermoedelijk samen met een opwaarts bewegende conjunctuur in deze periode. 

Daarnaast spelen veranderingen in de samenstelling van de groep ondernemers over tijd waar-

schijnlijk een rol. Met name het aandeel 31- tot 40-jarigen neemt toe binnen de groep ondernemers. 

Het aandeel 30-minners neemt tussen 2014 en 2019 juist af. De overige kenmerken blijven relatief 

gelijk over tijd voor de ondernemers met een Wajonguitkering en arbeidsvermogen.  

Figuur 2.4 Het gemiddelde inkomen uit onderneming stijgt 

 

Bron:    SEO economisch onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. 

Figuur 2.5 geeft de verdeling weer van de inkomsten uit onderneming in 2019. Ongeveer 15 pro-

cent van de ondernemers heeft negatieve inkomsten uit hun onderneming. Dit geldt voor zowel 

de pure als de hybride ondernemers. Meer dan helft van de hybride ondernemers heeft een onder-

nemersinkomen tussen de € 0 en € 5.000. Voor de pure ondernemers geldt dat voor 40 procent. 

De pure ondernemers hebben aanzienlijk vaker een ondernemersinkomen van meer dan € 25.000 

dan de hybride ondernemers.  

 
12  Er zijn geen gegevens over het aantal uren dat een persoon werkt als ondernemer. 
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Figuur 2.5  In 2019 heeft ongeveer 15 procent van ondernemers negatieve inkomsten uit de on-
derneming 

 

Bron:    SEO economisch onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting: Cijfers op basis van het laatste jaar van observatie, 2019. 

Het inkomen uit onderneming verschilt voor verschillende subgroepen. Zo laat Figuur 2.6 zien dat  

het inkomen uit onderneming voor mannen gemiddeld hoger ligt dan voor vrouwen. Het verschil 

is het grootst voor pure ondernemers. Een multivariate analyse kijkt naar de bijdrage van meerdere 

kenmerken gezamenlijk, zie Bijlage B. Hieruit volgt dat jongere ondernemers, mannen, personen 

met een niet-westerse migratieachtergrond en personen met meer ervaring als ondernemer een 

hoger inkomen uit de onderneming hebben.  

Figuur 2.6  Significant hogere inkomsten uit onderneming voor mannen 

 

Bron:    SEO economisch onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. ● geeft aan dat het verschil tussen de twee groe-

pen statistisch significant is op 5%-niveau. 

Figuur 2.7 toont het persoonlijk inkomen van de ondernemers. Het bedrag is opgedeeld in het 

bedrag van de AO-uitkering, het inkomen uit arbeid en overige inkomsten (waaronder de toeslag 
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vanuit de Toeslagenwet). De pure ondernemers zijn in 2015 voor de helft van hun inkomen afhan-

kelijk van de Wajonguitkering. Bij de hybride ondernemers is de uitkering iets minder dan een kwart 

van het totale persoonlijk inkomen. Het inkomen uit onderneming stijgt over tijd en maakt ook 

een steeds groter deel uit van het persoonlijk inkomen. Dit geldt met name voor de pure onderne-

mers.  

 

Tabel D.4 in Bijlage D laat verder zien dat het aandeel Wajongers met een nuluitkering (uitkerings-

bedrag gelijk aan nul) toeneemt voor de pure ondernemers, van 9 procent in 2014 naar 14 procent 

in 2019. Zij hebben daarmee nog wel aanzienlijk minder vaak dan gemiddeld een nuluitkering. 

Hybride ondernemers in de Wajongers hebben juist vaker dan gemiddeld een nuluitkering.  

Figuur 2.7  Het persoonlijk inkomen van de pure ondernemers bestaat voor een groter deel uit de 
Wajong-uitkering in vergelijking tot de hybride ondernemers  

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. De overige inkomsten zijn alle inkomsten die niet 

  tot een van de andere categorieën behoren. Het gaat hier bijvoorbeeld om premies  
 inkomensverzekering en andere uitkeringen zoals uitkering ziektewet en uitkering pensioen 

en lijfrente. 

Figuur 2.8 laat zien dat niet alleen het persoonlijk bruto inkomen van de pure ondernemers, maar 

ook het huishoudinkomen enigszins stijgt over tijd, van ruim 50.000 euro in 2014 tot ruim 54.000 

euro in 2019. Dit hangt vermoedelijk samen met een stijgende conjunctuur. Daarnaast wordt de 

totale groep Wajongers gedurende de observatieperiode gemiddelde steeds iets ouder. Ook dit 

kan samenhangen met het stijgende huishoudinkomen, bijvoorbeeld omdat de kans dat Wajon-

gers samenwonen met een partner (met inkomen) toeneemt naarmate ze ouder worden. Het in-

komen uit onderneming van de hybride ondernemers blijft constant en is hoger dan dat van de 

pure ondernemers. 
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Figuur 2.8 Het huishoudinkomen van de ondernemers zonder inkomsten uit loondienst stijgt 
enigszins over tijd 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. 

Ondernemersinkomen van Wajongers neemt sterker toe dan het WML 

Voor de ondernemers in de WGA kan het inkomen uit arbeid worden vergeleken met de restver-

diencapaciteit. Omdat de personen in Wajong grotendeels nog geen inkomsten uit arbeid hebben 

gehad voor zij een uitkering ontvingen, vergelijkt Figuur 2.9 de inkomsten met het WML. De in-

komsten uit onderneming van de pure ondernemers zijn gemiddeld 47 procent van het WML. Het 

aandeel stijgt flink over de geobserveerde periode. Dit geldt ook voor de hybride ondernemers. 

Het inkomen uit arbeid stijgt voor hen van 82 naar 103 procent van het WML in de periode 2014-

2019. 

Figuur 2.9 Het gemiddeld inkomen uit arbeid stijgt ten opzichte van het WML 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  De berekening houdt rekening met de leeftijdsafhankelijkheid van het WML. De percentages 

geven het aandeel van het inkomen uit arbeid (en uit ondernemerschap) aan. Correctie voor 
inflatie, met basis jaar 2015. 

Inkomen uit onderneming neemt sterker toe dan het inkomen van vergelijkbare groepen 

Figuur 2.10 geeft weer hoe het gegenereerde inkomen zich verhoudt tot de bijstand, de huurtoe-

slaggrens en het modaal inkomen. Zoals eerder benoemd, is er een grote stijging in de inkomsten 

uit onderneming over tijd. De maatstaven blijven nagenoeg constant (na de inflatiecorrectie). 

Daarom neemt het inkomen uit onderneming sterker toe dan de boven genoemde maatstaven. Zo 
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is het inkomen uit onderneming van de pure ondernemers in 2014 58 procent van een bijstands-

uitkering en in 2019 bijna gelijk aan een bijstandsuitkering (97 procent). Van dezelfde groep onder-

nemers stijgt het inkomen uit onderneming van 30 procent van de huurtoeslaggrens in 2014 tot 53 

procent in 2019. Ten opzichte van het modaal inkomen is het inkomen uit onderneming 20 procent 

in 2014 en 34 procent in 2019. 

Figuur 2.10  Het inkomen uit onderneming stijgt sterker dan bijstand, huurtoeslaggrens en modaal 
inkomen 

 

Bron:    SEO economisch onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. 

Figuur 2.11 laat het inkomen uit arbeid zien van de werkenden Wajongers. De figuur maakt onder-

scheid tussen werknemers die via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aan het werk zijn en 

werknemers die niet via de Wsw werken. De Wsw-werknemers hebben het hoogste inkomen uit 

arbeid. Daarna volgen de hybride ondernemers. Het is opvallend dat het inkomen uit onderneming 

sterker stijgt dan het inkomen uit loondienst. Vooral het inkomen van de pure ondernemers stijgt 

sterk, zo’n 70 procent. Ook het inkomen uit de onderneming van de hybride ondernemers stijgt 

bijna 50 procent tussen 2014 en 2019. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ondernemers harder 

getroffen zijn door de financiële crisis dan werknemers. Het loon daalde tijdens de crisis immers 

niet terwijl inkomsten uit onderneming wel daalden. De ondernemers zijn daarom mogelijk nog 

herstellende in de observatieperiode. 

 

Bij een vergelijking tussen bruto inkomens uit onderneming en bruto inkomens uit loondienst moet 

wel gerealiseerd worden dat deze niet goed vergelijkbaar zijn omdat ondernemers veel vrijstellingen 

genieten. Bij een even hoog bruto inkomen is het netto ondernemersinkomen dus hoger dan het 

netto inkomen uit loondienst. Een vergelijking tussen netto inkomens is niet goed mogelijk omdat 

het bruto-netto traject per persoon verschilt.  
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Figuur 2.11  Wsw-werknemers hebben de meeste inkomsten uit arbeid 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. 

Ook binnen vergelijkbare groepen verschilt het inkomen uit arbeid tussen werknemers en onder-

nemers in de Wajong. Figuur 2.12 maakt onderscheid tussen laag en middelbaar- en hoogopgelei-

den, zodat de twee groepen op één kenmerk vergelijkbaar zijn. Alhoewel het verschil in inkomsten 

uit arbeid voor beide subgroepen zichtbaar zijn, is het verschil tussen de inkomsten uit onderne-

ming van ondernemers en de inkomsten uit loondienst van de werknemers relatief kleiner voor 

laagopgeleiden dan voor middelbaar- of hoogopgeleiden.  

€ 0

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Werknemers: inkomen uit loondienst Wsw-werknemers: inkomen uit loondienst

Pure ondernemers - inkomen uit onderneming Hybride ondernemers : inkomen uit loondienst

Hybride ondernemers : inkomen uit onderneming



18 HOOFDSTUK 2 

 

Figuur 2.12  Voor laagopgeleiden is het verschil in inkomsten uit arbeid kleiner tussen werknemers 
en ondernemers dan voor middelbaar- en hoogopgeleiden.  

 

 
Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. 

Tussenconclusie 

Het inkomen uit onderneming stijgt voor ondernemers met een Wajonguitkering over de periode 

2014-2019. Deze stijging is sterker dan de stijging in het inkomen uit loondienst van de werkne-

mers, maar ook ten opzichte van de bijstand, de huurtoeslaggrens en het modaal inkomen. Het 

totale persoonlijk inkomen van de pure ondernemers bestaat in 2019 nog voor 38 procent uit een 

AO-uitkering. Ongeveer een derde van de ondernemers is ook werkzaam in loondienst (“hybride 

ondernemer”). Het persoonlijk inkomen van deze ondernemers bestaat voor 23 procent uit de 

Wajong-uitkering in 2019. De hybride ondernemers hebben over het algemeen een hoger inkomen 

dan de pure ondernemers.  

2.4 Duurzaamheid 
De duurzaamheid van ondernemerschap is een indicatie voor de mate van succes van de onder-

neming. Een vereiste om de duurzaamheid te onderzoeken is de mogelijkheid om de onderne-

mers met een AO-uitkering in de tijd te kunnen volgen. Deze analyse focust zich daarom op de 

ondernemers met een AO-uitkering ultimo 2014. Hierdoor is het mogelijk om de duurzaamheid 

van de onderneming voor een periode van vijf jaar te bekijken. Een deel van deze personen heeft 

voor 2014 al langere tijd een onderneming. Door hen (ook) mee te nemen in de beschrijvende 
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statistiek wordt de duurzaamheid van (startende) ondernemingen overschat. De analyse maakt 

daarom steeds onderscheid naar gevestigde ondernemers13 en startende ondernemers.14  

Hoofdstuk 2.2 laat zien dat een deel van de ondernemers naast ondernemer, ook werknemer is. 

Figuur 2.13 laat zien dat een deel van de startende Wajongers die in 2014 ondernemer is en geen 

inkomsten uit loondienst heeft, na vijf jaar wel inkomsten uit loondienst heeft. Dit geldt voor 35 

procent van de startende ondernemers.15 Omdat een deel van de ondernemers zonder inkomsten 

uit loondienst in 2014 over tijd ook inkomsten uit loondienst krijgt, maakt dit hoofdstuk geen 

opsplitsing naar ondernemers met of zonder inkomsten uit loondienst. 

Figuur 2.13 35 procent van de startende ondernemers die in 2014 alleen inkomsten hadden uit 
onderneming heeft 5 jaar later (ook) inkomsten uit loondienst. 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Groep startende ondernemers (onderneming sinds 2013 of 2014) die in 2014 alleen inkom-

sten uit onderneming heeft en niet uit loondienst. N=1.014. 

Groot deel van de ondernemingen is na vijf jaar nog ondernemer 

Na vijf jaar is bijna 70 procent van de gevestigde ondernemers nog steeds ondernemer, zie Figuur 

2.14.16 Van de startende ondernemers stopt 40 procent al vrij snel na de start van de onderne-

ming. Na 2015 daalt het aantal ondernemers relatief constant, net als bij de gevestigde onderne-

mers te zien is. Na vijf jaar is nog 40 procent van de startende ondernemers actief als onderne-

mer. Het is hier wel belangrijk om op te merken dat de groep starters en gevestigden verschillen 

in kenmerken, vooral qua leeftijd. De gevestigden zijn gemiddeld ouder dan de starters. De star-

ters zijn verder gemiddeld iets lager opgeleid.    

 
13 In 2012 en 2013 ook al ondernemer 
14 Ondernemer sinds 2013 of 2014 
15 18 procent voor de gevestigde ondernemers. Zie Bijlage D. 
16  Het aandeel startende ondernemers dat na vijf jaar nog steeds actief is als ondernemer verschilt tussen 

Figuur 2.13 en Figuur 2.14. Dit komt doordat Figuur 2.13 kijkt naar de startende ondernemers zonder 
inkomsten uit loondienst in 2014 en Figuur 2.14 kijkt naar alle startende ondernemers.  
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Figuur 2.14 40 procent van de ondernemende Wajongers stopt al vrij snel na de start met de on-
derneming. 

 
Bron:   SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  N=1.388 voor de gevestigde ondernemers en N= 1.347 voor de startende ondernemers. 

De inkomsten uit onderneming stijgen 

De inkomsten uit onderneming voor degene die dat jaar nog steeds ondernemer zijn stijgt over 

tijd. Figuur 2.15 laat de ontwikkeling in de bruto inkomsten uit ondernemerschap zien. Voor de 

gevestigde ondernemers stijgt het jaarinkomen uit onderneming over deze periode met ruim 4.000 

euro. Het inkomen van de startende ondernemers groeit zoals verwacht vooral in de eerste jaren 

sterk. De totale groei bedraagt ruim 12.000 euro. De groep ondernemers verandert over tijd van 

samenstelling. Na vijf jaar zijn er vooral succesvolle ondernemingen over. Daarom laat de rechter 

figuur in Figuur 2.15 de ontwikkeling van de inkomsten zien voor alleen diegenen die de gehele 

periode 2014-2019 ondernemer zijn. Op die manier wordt de ontwikkeling van de inkomsten van 

dezelfde groep bekeken. Ook bij deze groep is een flinke stijging zichtbaar.  
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Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Panel 1: In 2014 is N=1.388 voor de gevestigde ondernemers en N= 1.347 voor de startende 

ondernemers, in 2019 is N= 927 voor de gevestigde ondernemers en N= 542 voor de star-
tende ondernemers. Panel 2 laat alleen de inkomsten zien voor de ondernemers die de totale 
periode ondernemer zijn (2014-2019). N=838 voor de gevestigde ondernemers en N=410 
voor de startende ondernemers. 

Wat maakt dat sommige ondernemers voor een lange periode een onderneming hebben en som-

migen het maar een korte tijd volhouden als ondernemer? Om deze vraag te beantwoorden verge-

lijkt Tabel ondernemers die de gehele observatieperiode (2014-2019) inkomsten uit onderneming 

hebben met ondernemers die één of twee jaar inkomsten uit onderneming hebben. Ondernemers 

die langer hun onderneming weten te behouden zijn hoger opgeleid en vaker man. Leeftijd lijkt 

geen rol te spelen. De analyse die de invloed van een aantal kenmerken tegelijkertijd bestudeert – 

de multivariate analyse – laat dezelfde resultaten zien, zie Bijlage B.  
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Figuur 2.15 Het inkomen uit onderneming van de langdurige en startende ondernemers stijgt over tijd 
(links). Ook voor de groep ondernemers die de gehele periode ondernemer zijn (rechts).  
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Tabel 2.4 Duurzame ondernemers hebben gunstigere arbeidsmarktkenmerken dan niet-duur-
zame ondernemers. 

 Duurzaam: gehele periode 2014-2019 on-
dernemer 

Niet duurzame ondernemer 
(maximaal 2 jaar) 

Geslacht    

Man 61% 50% *** 

Leeftijd    

Jonger dan 30 70% 72%  

31 tot 40 21% 21%  

Ouder dan 41 8% 7%  

Opleidingsniveau    

Hoog 21% 17% * 

Middelbaar 45% 38% ** 

Laag 31% 41% *** 
N  410 916  

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Kenmerken van personen die sinds 2013 of 2014 ondernemer zijn, opgesplitst in duurzame 

en niet-duurzame ondernemers. Sterren geven significante verschillen tussen de onderne-
mers en de andere twee groepen aan. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Tussenconclusie 

Ongeveer de helft van de ondernemers is na vijf jaar nog steeds actief als ondernemer. Voor de 

startende ondernemers ligt het aandeel lager (40 procent) dan voor de gevestigde ondernemers (0 

procent). De inkomsten uit onderneming stijgen over tijd, ook voor de groep die de gehele periode 

ondernemer is. Een deel van de ondernemers heeft na verloop van tijd (ook) inkomsten uit loon-

dienst. De ondernemers die langer aan het werk zijn als ondernemers hebben gunstigere arbeids-

marktkenmerken (vaker hoog of middelbaar opgeleid) dan de ondernemers die maar enkele jaren 

een onderneming hebben. 
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3 Ondernemers in de WGA 

Zo’n 5 procent van de personen met een WGA-uitkering heeft jaarlijks inkomsten uit onderneming. Dit hoofdstuk 

beschrijft de kenmerken van deze ondernemers en hun onderneming. Welke kenmerken zorgen voor een succesvolle 

onderneming? 

3.1 Aantallen 
Jaarlijks heeft gemiddeld 5 procent van de WGA’ers inkomsten uit onderneming, zie Figuur 3.1. 

In 2019 gaat het om bijna 12.000 personen. In de periode 2014-2019 neemt het aandeel met 0,8 

procentpunt toe. De meeste ondernemers zijn aan het werk als zelfstandige. Niet alleen het aandeel 

ondernemers neemt toe over de observatieperiode, ook het aandeel WGA’ers met alleen inkomsten 

uit loondienst neemt toe. In 2019 bedraagt dit aandeel bijna een derde van de WGA’ers.17  

Figuur 3.1  Het aandeel WGA’ers met een onderneming neemt toe met 0,8 procentpunt 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Van de gemiddeld 170.000 arbeidsongeschikten met een WGA-uitkering. 

3.2 Kenmerken 
Een deel van de ondernemers in de WGA heeft ook inkomsten uit loondienst 

Ruim een vierde van de ondernemers in de WGA heeft naast een onderneming ook werk in loon-

dienst.18 Net als de ondernemers in de Wajong, worden de ondernemers in de WGA onderverdeeld 

in ondernemers met inkomsten uit loondienst (“hybride ondernemers”) en ondernemers zonder 

 
17  Het gaat om alle WGA’ers die gedurende het jaar op enig moment inkomsten uit loondienst hadden en 

geen inkomsten uit onderneming hadden in dat jaar. 
18  Zie Tabel D.1 in Bijlage D. 
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inkomsten uit loondienst (“pure ondernemers”). Tabel 3.1 laat zien dat zij verschillen in hun ken-

merken. De hybride ondernemers zijn over het algemeen hoger opgeleid en hebben een lager ar-

beidsongeschiktheidspercentage. De multivariate analyse in Bijlage B bevestigt dit.  

De ondernemers verschillen van werknemers en niet-werkenden in de WGA 

Tabel 3.1 laat de kenmerken van de ondernemers19 zien en maakt een vergelijking met de kenmer-

ken van personen in de WGA die uitsluitend in loondienst werken (“werknemers”) 20 en WGA’ers 

die de gehele periode geen inkomsten hebben uit arbeid (“niet-werkenden”). Pure ondernemers 

hebben over het algemeen vaker kenmerken die samenhangen met hogere arbeidsmarktkansen dan 

werknemers en niet-werkenden. Zo zijn de ondernemers in de WGA gemiddeld hoger opgeleid, 

vaker ‘mid-careers’ (tussen de 31 en 55 jaar) en hebben vaker geen migratieachtergrond dan werk-

nemers en niet-werkende WGA’ers. Verder zijn ondernemers met een WGA-uitkering ten opzichte 

van werknemers relatief vaak een vangnetter. De multivariate analyse laat dezelfde verschillen zien 

tussen WGA’ers met een onderneming en WGA’ers zonder onderneming, zie Bijlage B.  

  

 
19  WGA’ers die in de periode 2014-2019 op enig moment inkomsten uit onderneming hebben. 
20  WGA’ers die in de periode 2014-2019 op enig moment inkomsten uit loondienst en geen inkomsten uit 

onderneming hebben. 
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Tabel 3.1  Ondernemers in de WGA zijn over het algemeen vaker hoogopgeleid dan werknemers 
en niet-werkenden  

 
Alleen inkomen 
uit onderneming 
(“pure onderne-
mers”) 

Inkomen uit onderne-
ming en loondienst 
(“hybride onderne-
mers”) 

Alleen inkomen 
uit loondienst 
(“werknemers”) 

Niet werkenden 

Geslacht        

Man 50% 42% *** 47% *** 46% *** 
Leeftijd        

Jonger dan 30 5% 5%  6% *** 6% *** 
31 tot 40 22% 23% ** 18% *** 19% *** 
41 tot 55 44% 46% *** 41% *** 41% *** 
Ouder dan 56 29% 25% *** 35% *** 35% *** 

Opleidingsniveau        

Hoog 30% 36% *** 17% *** 13% *** 

Middelbaar 35% 32% *** 31% *** 38% *** 
Laag 22% 15% *** 23%  38% *** 
Onbekend 12% 17%  29%  11%  

Migratieachtergrond        

Geen 78% 80% *** 72% *** 65% *** 
Westers 9% 9%  10% *** 11% *** 

Niet-westers 13% 11% *** 16% *** 24% *** 
Diagnose        

Psychisch21 43% 43%  37% *** 46% *** 
Arbeidsongeschikheidspercentage      

80%-100% 56% 41% *** 56%  82% *** 
35%-80% 44% 59% *** 44%  18% *** 

Grondslag (dagloon) 124 129 *** 116 *** 103 *** 
Jaren in de WGA 2,8 1,9 *** 1,6 *** 2,8 *** 
Arbeidsverleden ondernemer 
(maanden) 26 24 *** 1 *** 1 *** 

Arbeidsverleden werknemer 
(maanden) 17 41 *** 45 *** 15 *** 

Vangnet Ziektewet        

Ja  66% 42% *** 32% *** 76% *** 

Positie in huishouden        

Hoofdkostwinner z partner 30% 30%  33% *** 38% *** 
Hoofdkostwinner m partner 31% 33% ** 32% ** 24% *** 
Gehuwde partner 25% 25%  23% *** 25%  

Ongehuwde partner 10% 10%  8% *** 8% *** 
Meerderjarig kind 3% 2%  3% *** 3% *** 

Overig/Onbekend 1% 1%  1%  1%  

N 12.396 8.622  134.085  133.486  

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Niet-werkenden zijn WGA’ers die de gehele periode geen inkomsten uit arbeid hebben ont-

vangen. Sterren geven significante verschillen tussen de ondernemers en de andere twee 
groepen aan. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 
21  Onder een psychische diagnose vallen psychische aandoeningen en gedragsstoornissen. 
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WGA’ers zijn actief in andere sectoren dan alle kleine ondernemers   

In totaal zijn er 21.018 WGA’ers op enig moment actief als ondernemer in de periode 2014 tot en 

met 2019. Voor 16.924 van hen (81 procent) is het bekend in welke sector zij actief zijn. Figuur 3.2 

laat voor deze ondernemers zien dat zij veelal werkzaam zijn in de sector Gezondheids- en welzijnszorg 

(19 procent). Binnen deze sector hebben veel WGA’ers een onderneming in de thuiszorg. Ook in 

de sectoren Handel en Onderwijs zijn naar verhouding veel ondernemers actief, vergeleken met alle 

kleine ondernemingen in Nederland. In de sector Specialistische zakelijke diensten zijn juist minder 

ondernemers met een WGA-uitkering actief in vergelijking tot alle kleine ondernemingen in Ne-

derland.   

Figuur 3.2  Een groot aandeel van de ondernemers in de WGA is actief in de Gezondheids- en 
welzijnszorg sector 

  
Bron:    SEO economisch onderzoek, op basis van CBS-Microdata  
Toelichting:  De sector indeling van ondernemers in Nederland is gebaseerd op ondernemingen met één 

tot twee werkzame personen. Deze gegevens zijn beschikbaar via Statline. 

Voor een deel van de ondernemers met een WGA-uitkering en arbeidsvermogen is het onbekend 

in welke sector zij actief zijn. Dit geldt met name voor freelancers, omdat zij geen bedrijf oprich-

ten.22 Tabel brengt daarom een aantal kenmerken van de totale groep freelancers in beeld. Kolom 

(1) en (2) geven de vergelijking voor de pure ondernemers, kolom (3) en (4) geven de vergelijking 

voor de hybride ondernemers. In beide gevallen is het opleidingsniveau erg vergelijkbaar met dat 

van de totale groep ondernemers in de WGA. De freelancers hebben wat minder werkervaring als 

ondernemer dan de totale groep ondernemers.  

 

 
22  Er zijn ook freelancers waarvoor de sector wel bekend is. Deze paragraaf toont voor de volledigheid echter 

de kenmerken van alle freelancers. Ook voor degenen waarvoor de sector wel bekend is.  
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Tabel 3.2  De kenmerken van freelancers zijn vergelijkbaar met de kenmerken van de totale 
groep ondernemers in de WGA 

 
(1) 

Pure onderne-
mers: freelancers 

(2) 
Alle pure onder-

nemers  

(3) 
Hybride onderne-
mers: freelancers 

(4) 
Alle hybride on-

dernemers  
Opleidingsniveau     

Hoog 31% 30% 36% 36% 
Middelbaar 37% 35% 33% 32% 
Laag 23% 22% 15% 15% 
Onbekend 9% 12% 16% 17% 

Arbeidsverleden onder-
nemer (maanden) 17 26 19 24 

Arbeidsverleden werkne-
mer (maanden) 18 17 42 41 

N 4.211 12.396 3.937 8.622 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata  
Toelichting: Overig zelfstandigen (freelancers) zijn WGA’ers die in de periode 2014-2019 op enig moment 

werkzaam als overig zelfstandige zijn. 

In 2019 maakt gemiddeld 9 procent van de ondernemers in de WGA gebruik van de onder-

steuning  

Het aandeel pure ondernemers dat gebruik maakt van de dienstverlening van UWV is 5 tot 8 pro-

cent per jaar, zie Figuur 3.3. Hybride ondernemers maken wat meer gebruik van de ondersteuning, 

zo’n 7 tot 11 procent. Voor beide groepen stijgt het gebruik over de observatieperiode. Er valt geen 

onderscheid te maken tussen dienstverlening gericht op het werk als zelfstandige en op re-integratie 

in loondienst. 

Figuur 3.3 Het gebruik van dienstverlening door ondernemers stijgt 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 

Een selecte groep van de ondernemers maakt gebruik van de dienstverlening 

De ondernemers die gebruik maken van de ondersteuning is een selecte groep, zie Tabel 3.3. Ko-

lom (1) en (2) laten de pure ondernemers zien en kolom (3) en (4) de hybride ondernemers. Zowel 

voor de pure als de hybride ondernemers geldt dat jonge WGA’ers en personen met een lager 

arbeidsongeschiktheidspercentage vaker gebruik maken van de ondersteuning. Over het algemeen 

zijn de arbeidsongeschikten die worden ondersteund ook hoger opgeleid en hebben vaker een psy-

chische diagnose. De multivariate analyse, waarin alle kenmerken tegelijk worden bekeken geeft 
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hetzelfde beeld, zie Bijlage B. De kenmerken hebben echter niet allemaal een significante invloed 

op het gebruik van UWV-ondersteuning. Vooral leeftijd, de diagnose en de mate van de arbeids-

beperking spelen een rol.  

Tabel 3.3  Ondernemers die gebruik maken van dienstverlening zijn jonger, hoogopgeleid, heb-
ben vaker een psychische diagnose en hebben een hoger arbeidsongeschiktheidsper-
centage dan de totale groep ondernemers. 

 

(1) 
Pure ondernemers met 

UWV-ondersteuning 

(2) 
Alle pure on-
dernemers  

(3) 
Hybride onder-

nemers met 
UWV-onder-

steuning 

(4) 
Alle hybride 

ondernemers  

Geslacht     

Man 46% 50% 42% 42% 
Leeftijd     

Jonger dan 30 7% 5% 6% 5% 
31 tot 40 27% 22% 27% 23% 

41 tot 55 46% 44% 47% 46% 

Ouder dan 56 20% 29% 20% 25% 

Opleidingsniveau     

Hoog 39% 30% 44% 36% 
Middelbaar 39% 35% 37% 32% 
Laag 20% 22% 14% 15% 
Onbekend     

Migratieachtergrond     

Geen 74% 78% 79% 80% 
Westers 11% 9% 10% 9% 
Niet-westers 14% 13% 11% 11% 

Diagnose     

Psychisch 49% 43% 49% 43% 
Arbeidsongeschiktheidspercentage     

80%-100% 48% 56% 31% 41% 
35%-80% 52% 44% 69% 59% 

Grondslag (dagloon) 128 124 132 129 
Restverdiencapaciteit 9.682 8.161 12.530 10.775 
Jaren in de WGA 1,8 2,8 1,6 1,9 
Arbeidsverleden ondernemer 
(maanden) 19 26 21 24 

Arbeidsverleden werknemer (maan-
den) 21 17 34 41 

N  1.826 12.396 1.518 8.622 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting: Het gaat hier om WGA’ers die in de periode 2014-2019 inkomen uit een onderneming heeft 

en tijdens deze periode gebruik gemaakt van UWV-ondersteuning. De vergelijking tussen 
kolom (1) en (2) en de vergelijking (3) en (4) is relevant. 

Tussenconclusie 

Ondernemers in de WGA hebben gemiddeld vaker kenmerken die samenhangen met hogere ar-

beidsmarktkansen dan werknemers en niet-werkenden. Zo zijn de ondernemers in de WGA hoger 

opgeleid, vaker ‘mid-careers’ (tussen de 31 en 55 jaar) en hebben vaker geen migratieachtergrond 
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dan werknemers en niet-werkende WGA’ers. Veel van de ondernemers zijn werkzaam in de sector 

gezondheids- en welzijnszorg, en in het specifiek in de thuiszorg. Het aandeel ondernemers in de WGA 

dat gebruik maakt van UWV-ondersteuning is lager dan bij de Wajong. In 2019 bedraagt het aan-

deel 9 procent. Ook blijkt dat het een selecte groep is die gebruik maakt van de dienstverlening. 

De ondernemers die gebruik maken van dienstverlening zijn bijvoorbeeld jonger. 

3.3 Inkomenspositie 
Inkomsten uit onderneming nemen toe 

Figuur 3.4  Het gemiddelde inkomen uit onderneming van WGA’ers stijgt.In vijf jaar tijd 

stijgt het gemiddelde jaarlijkse inkomen uit onderneming van de pure ondernemers met 23 procent, 

van 8.800 euro in 2014 naar 10.800 euro in 2019 – zie Figuur 3.4. Het inkomen uit onderneming 

van de hybride ondernemers stijgt met 36 procent, van 3.800 euro naar 5.100 euro. Dit wordt 

vermoedelijk veroorzaakt door de opwaarts bewegende conjunctuur. Ook veranderingen in de sa-

menstelling van de groep over tijd kunnen hier een rol spelen.23  

Figuur 3.4  Het gemiddelde inkomen uit onderneming van WGA’ers stijgt. 

 

Bron:    SEO economisch onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. 

Figuur 3.5 geeft de verdeling van het inkomen uit onderneming in 2019.24 De meeste ondernemers 

hebben een inkomen tussen de € 0 en € 5.000 euro per jaar. Dit geldt voor de helft van de hybride 

ondernemers en voor 36 procent van de pure ondernemers. 17 procent van de pure ondernemers 

heeft een negatief inkomen uit de onderneming. Voor hybride ondernemers is dit 20 procent. Het 

gemiddelde over alle ondernemers is 18 procent. De pure ondernemers hebben aanzienlijk vaker 

een ondernemersinkomen van meer dan € 25.000 dan de hybride ondernemers, 14 procent tegen-

over 5 procent.  

 
23  De groep ondernemers is in 2019 iets vaker hoogopgeleid dan in 2014. De overige kenmerken zijn de 

gehele observatieperiode redelijk constant.  
24  In 2014-2018 is de verdeling vergelijkbaar maar schuift wat meer naar links, conform de trend in Figuur 

3.4. 
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Figuur 3.5  18 procent van de ondernemers heeft negatieve inkomsten uit onderneming in 2019 

 

Bron:    SEO economisch onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 

Het gemiddelde inkomen uit onderneming verschilt voor diverse subgroepen binnen de WGA. 

Figuur 3.6 laat het inkomen uit onderneming van mannen en vrouwen apart zien. Voor de pure 

ondernemers is het inkomen uit onderneming van de mannen gemiddeld hoger dan van de vrou-

wen. Het inkomen van de hybride ondernemers verschilt niet significant tussen mannen en vrou-

wen in de periode 2014-2017. De laatste twee jaar van de observatieperiode hebben mannen ge-

middeld een hoger inkomen uit de onderneming dan vrouwen. De multivariate analyse in Bijlage 

B kijkt naar de bijdrage van verschillende kenmerken gezamenlijk. De analyse laat zien dat naast 

geslacht, ook leeftijd, migratieachtergrond, de mate van arbeidsongeschiktheid en diagnose een 

significant effect hebben op het inkomen uit onderneming. Zo hebben jongere WGA’ers, WGA’ers 

met een lagere mate van arbeidsongeschiktheid, WGA’er met een somatische diagnose en WGA’ers 

met een niet-westerse migratieachtergrond gemiddeld een hoger inkomen.  

Figuur 3.6  Significant hoger inkomsten uit onderneming voor mannen zonder inkomsten uit loon-
dienst 

 

Bron:    SEO economisch onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. De ● geeft aan dat het verschil tussen de twee 

groepen statistisch significant is op 5%-niveau. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

<-€5.000 -€5.000 - €0 €0 - €5.000 €5.000 -
€10.000

€10.000 -
€15.000

€15.000 -
€20.000

€20.000 -
€25.000

>€25.000

pure ondernemers hybride ondernemers

€ 0

€ 2.000

€ 4.000

€ 6.000

€ 8.000

€ 10.000

€ 12.000

€ 14.000

€ 16.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pure ondernemers

Man Vrouw

€ 0

€ 2.000

€ 4.000

€ 6.000

€ 8.000

€ 10.000

€ 12.000

€ 14.000

€ 16.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hybride ondernemers

Man Vrouw



ONDERNEMERS IN DE WGA 31 

Figuur 3.7 laat het persoonlijk inkomen en de opbouw hiervan zien. Het persoonlijk inkomen van 

de hybride ondernemers is hoger dat van pure ondernemers. Van de eerstgenoemde groep stijgt 

het persoonlijk inkomen, terwijl het van de pure ondernemers vrij constant blijft. De inkomsten 

uit onderneming maken ongeveer een derde uit van het persoonlijk inkomen van de pure onder-

nemers en 11 procent van het inkomen van de hybride ondernemers. De figuur laat zien dat de 

pure ondernemers voor een groter deel van hun inkomen afhankelijk zijn van de WGA-uitkering 

dan de hybride ondernemers. De aandelen bedragen respectievelijk gemiddeld rond de 40 en 20 

procent.  

 

Tabel D.5 in Bijlage D laat zien dat het aandeel WGA’ers met een nuluitkering (uitkeringsbedrag 

gelijk aan nul) voor de pure ondernemers in de gehele observatieperiode 8 á 9 procent is. Zij hebben 

daarmee minder vaak dan gemiddeld een nuluitkering. De hybride ondernemers in de WGA heb-

ben juist vaker dan gemiddeld een nuluitkering. Dit hangt samen met een hoger persoonlijk inko-

men.  

Figuur 3.7 Het totale bruto persoonlijk inkomen van de ondernemers bestaat gemiddeld voor een 
derde uit de AO-uitkering. 

   

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting: Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. De overige inkomsten zijn alle inkomsten die niet 

  tot een van de andere categorieën behoren. Het gaat hier bijvoorbeeld om premies  
 inkomensverzekering en andere uitkeringen zoals uitkering ziektewet en uitkering pensioen 

en lijfrente. 

De stijging in het persoonlijk inkomen voor de hybride ondernemers die Figuur 3.7 laat zien is ook 

aanwezig in het huishoudinkomen, zie Figuur 3.8. Ook voor de pure ondernemers is een kleine 

stijging te zien.  
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Figuur 3.8  Het huishoudinkomen van de ondernemers stijgt over tijd 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. 

De van restverdiencapaciteit van de ondernemers wordt gemiddeld gezien benut 
Figuur 3.9 laat de inkomsten uit arbeid zien als percentage van de restcapaciteit. De ondernemers 

benutten gemiddeld gezien de volledige restcapaciteit met het inkomen uit arbeid. Voor de hybride 

ondernemers is dit het inkomen uit onderneming samen met het inkomen uit loondienst.  

Figuur 3.9  Gemiddeld benutten de ondernemers in de WGA hun restverdiencapaciteit volledig 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  De percentages geven het aandeel van het inkomen uit arbeid (en uit ondernemerschap) aan 

van de restcapaciteit. Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. 

Ook in vergelijking met andere maatstaven neemt het inkomen uit onderneming sterk toe 

Figuur 3.10 geeft weer hoe het gegenereerde inkomen uit onderneming zich verhoudt tot de bij-

stand, de huurtoeslaggrens en het modaal inkomen. Het inkomen uit onderneming stijgt over tijd, 

maar de andere maatstaven blijven zo goed als constant (na correctie voor inflatie). Hierdoor is het 

inkomen uit onderneming van de pure ondernemers in 2014 76 procent van een bijstandsuitkering 

en in 2019 93 procent. Ten opzichte van de huurtoeslaggrens is het inkomen uit onderneming 40 

procent in 2014 en 51 procent in 2019. De vergelijking met het modaal inkomen leert dat het 

inkomen uit onderneming 26 procent hiervan is in 2014 en 33 procent in 2019. 
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Figuur 3.10  Het inkomen uit onderneming stijgt sterker dan bijstand, huurtoeslaggrens en modaal 
inkomen 

  
Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. 

Figuur 3.11 laat het inkomen uit arbeid van werknemers en ondernemers in de WGA zien. De 

vergelijking van het inkomen leert dat de hybride ondernemers gemiddeld de hoogste inkomsten 

uit arbeid (loondienst én ondernemerschap) hebben. Het inkomen uit loondienst blijft relatief con-

stant over de observatieperiode, terwijl het inkomen uit onderneming sterk stijgt. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat ondernemers harder getroffen zijn door de financiële crisis dan werkne-

mers, zoals eerder benoemd.  

 

Net als voor de Wajong geldt dat het niet goed mogelijk is om netto inkomens uit onderneming en 

netto inkomens uit loondienst één-op-één met elkaar te vergelijken, omdat ondernemers veel vrij-

stellingen genieten.  

Figuur 3.11  Het inkomen uit onderneming stijgt meer dan het inkomen uit loondienst 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. 

Binnen vergelijkbare groepen ziet het verschil er echter anders uit. Figuur 3.12 maakt onderscheid 

tussen laag en middelbaar- en hoogopgeleiden, zodat de twee groepen op één kenmerk vergelijk-

baar zijn. Het verschil tussen de inkomsten uit arbeid van de pure ondernemers en dat van de 

werknemers is een stuk kleiner bij laagopgeleiden dan bij hoog- en middelbaaropgeleiden. Het ver-

schil is met name de laatste observatiejaren klein. 
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Figuur 3.12 Voor laagopgeleiden (rechts) is het verschil in inkomsten uit arbeid kleiner tussen 
werknemers en pure ondernemers dan voor middelbaar- en hoogopgeleiden (links). 

 

 
Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Correctie voor inflatie, met basis jaar 2015. 

Tussenconclusie 

De inkomsten uit onderneming nemen toe voor ondernemers met een WGA-uitkering. De hybride 

ondernemers zijn nog voor 23 procent van het bruto persoonlijk inkomen afhankelijk van de 

WGA-uitkering. Dit percentage is aanzienlijk hoger voor de pure ondernemers, rond de 40 procent. 

Het inkomen uit arbeid (loondienst plus ondernemerschap) van de hybride ondernemers is dan 

ook hoger dan dat van de pure ondernemers en ook dan dat van werknemers. Het verschil in 

inkomen tussen de pure ondernemers en werknemers is kleiner voor laagopgeleiden dan voor 

hoog- en middelbaaropgeleiden. 

3.4 Duurzaamheid 
Dit subhoofdstuk volgt dezelfde aanpak als hoofdstuk 2.4, dat de duurzaamheid voor de onder-

nemers in de Wajong onderzoekt. De analyse focust zich dus op ondernemers met een WGA-

uitkering ultimo 2014, en maakt steeds onderscheid naar gevestigde ondernemers25 en startende 

ondernemers.26  

 
25  In 2012 en 2013 ook al ondernemer 
26  Ondernemer sinds 2013 of 2014 
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Een deel van de WGA’ers met een onderneming is, naast ondernemer, ook werknemer. Figuur 

3.13 laat zien dat een deel van de startende WGA’ers die in 2014 alleen ondernemer is en geen 

inkomsten uit loondienst heeft, na vijf jaar wel inkomsten uit loondienst heeft. Dit geldt voor 20 

procent van de startende ondernemers.27 Daarom maakt dit subhoofdstuk geen onderscheid tussen 

ondernemers met en zonder inkomsten uit loondienst. 

Figuur 3.13 20 procent van de ondernemers die in 2014 alleen inkomsten hadden uit onderneming 
heeft 5 jaar later (ook) inkomsten uit loondienst. 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Groep startende ondernemers (onderneming sinds 2013 of 2014) die in 2014 alleen inkom-

sten uit onderneming heeft en niet uit loondienst. N=1.571. 

Groot deel van de ondernemingen is na 5 jaar nog ondernemer 

Een groot aandeel van de ondernemers met een WGA-uitkering blijft gedurende een lange peri-

ode ondernemer, zie Figuur 3.14.28 64 procent van de gevestigde ondernemers is na vijf jaar nog 

steeds ondernemer. Ook een groot deel van de startende ondernemers blijft aan het werk als on-

dernemer: 47 procent is na vijf jaar nog ondernemer. Het grootste gedeelte van de startende on-

dernemers dat stopt, doet dat al vrij snel. In 2015 is ongeveer een kwart gestopt als ondernemer. 

Belangrijk hierbij is wel om op te merken dat de groep starters en gevestigden verschillen in ken-

merken, met name qua leeftijd. De gevestigden zijn gemiddeld ouder dan de starters. De starters 

zijn verder gemiddeld iets hoger opgeleid.    

 
27  13 procent voor de gevestigde ondernemers. Zie Bijlage D. 
28  Het aandeel startende ondernemers dat na vijf jaar nog steeds actief is als ondernemer verschilt tussen 

Figuur 3.13 en Figuur 3.14. Dit komt doordat Figuur 3.13 kijkt naar de startende ondernemers zonder 
inkomsten uit loondienst in 2014 en Figuur 3.14 kijkt naar alle startende ondernemers. 
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Figuur 3.14  Een groot aandeel blijft voor een lange tijd ondernemer. 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  N=4.608 voor de gevestigde ondernemers en N= 2.273 voor de startende ondernemers. 

De inkomsten uit onderneming stijgen 

Voor de langdurige en de startende ondernemers stijgt het inkomen uit onderneming flink, zie 

Figuur 3.15. Voor de gevestigde ondernemers is de stijging bijna 6.000 euro, voor de startende 

ondernemers bijna 9.000. Deze verschillen blijven zichtbaar wanneer alleen de groep ondernemers 

wordt bekeken die de totale periode een onderneming hebben, zie de rechter figuur.   

Figuur 3.15  Het inkomen uit onderneming van de langdurige en startende ondernemers stijgt over 
tijd (links). Ook voor de groep ondernemers die de gehele periode ondernemer zijn 
(rechts).  

 
Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Panel 1: In 2014 is N=4.608 voor de gevestigde ondernemers en N=2.273 voor de startende 

ondernemers, in 2019 is N=2.956 voor de gevestigde ondernemers en N=1.076 voor de star-
tende ondernemers. Panel 2 laat alleen de inkomsten zien voor de ondernemers die de totale 
periode ondernemer zijn (2014-2019). N=2.759 voor de gevestigde ondernemers en N=925 
voor de startende ondernemers. 
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Welke kenmerken bepalen dat een ondernemer voor langere periode aan het werk is als onderne-

mer? Deze vraag wordt beantwoord door startende ondernemers die een lange periode aan het 

werk zijn (2014-2019) te vergelijken met startende ondernemers die maar maximaal twee jaar als 

ondernemer actief zijn. De ondernemers die de gehele periode hun onderneming behouden zijn 

hoger opgeleid, vaker man en jonger (zie Tabel 3.4). De multivariate analyse onderbouwt deze 

conclusies, zie Bijlage B.  

Tabel 3.4  Ondernemers met een onderneming voor een langere periode hebben gunstigere ar-
beidskenmerken dan ondernemers die het één of twee jaar volhouden. 

  Gehele periode 2014-2019 ondernemer Maximaal 2 jaar ondernemer 

Geslacht 
   

Man 48% 44% ** 

Leeftijd 
   

Jonger dan 30 4% 5% 
 

31 tot 40 26% 23% 
 

41 tot 55 51% 47% * 

      Ouder dan 56 19% 25% *** 

Opleidingsniveau    

Hoog 38% 26% *** 

Middelbaar 33% 35%  

Laag 20% 27% *** 

Grondslag (dagloon) 133 117 *** 

N 925 1.199  

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Kenmerken van personen die sinds 2013 of 2014 ondernemer zijn, opgesplitst in duurzame 

en niet-duurzame ondernemers. Sterren geven significante verschillen tussen de onderne-
mers en de andere twee groepen aan. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 

Tussenconclusie 

Een groot aandeel van de WGA’ers met een onderneming blijft voor langere tijd ondernemer. Na 

vijf jaar is bijna de helft van de startende ondernemers nog altijd ondernemer. Van de gevestigde 

ondernemers is 64 procent nog ondernemer in 2019. Het inkomen van deze selecte groep stijgt 

over tijd. Een deel van de WGA’ers dat alleen werkzaam is als ondernemer heeft na 5 jaar (ook) 

inkomsten uit loondienst. De ondernemers die voor een langere periode aan het werk zijn als on-

dernemer verschillen in kenmerken van de ondernemers die kortstondig aan het werk zijn als on-

dernemer: zij zijn hoger opgeleid, jonger en vaker man. 
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4 Conclusies 

Het aandeel Wajongers en WGA’ers met inkomsten uit onderneming groeit in de periode 2014-2019. Ook het 

inkomen van de ondernemers groeit. Een groot deel van de ondernemers blijft voor langere tijd ondernemer. 

Het aandeel ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering neemt toe. 

Gemiddeld heeft zo’n drie procent van de Wajongers met arbeidsvermogen en vijf procent van de 

WGA’ers inkomsten uit onderneming in de periode 2014-2019. Het aandeel ondernemers neemt 

toe over de periode 2014-2019, van 2,5 procent tot 4,1 procent voor de Wajong en van 5,0 procent 

tot 5,8 procent voor de WGA. In totaal gaat het voor de Wajongers met arbeidsvermogen om 

8.149 personen die tussen 2014 en 2019 op enig moment actief waren als ondernemer. Voor de 

WGA gaat het om 21.018 personen. Een deel van de ondernemers heeft tegelijkertijd inkomsten 

uit onderneming en inkomsten uit loondienst. Dat is voor ruim een derde van de ondernemers met 

een Wajonguitkering en arbeidsvermogen het geval en voor ruim een vierde van de ondernemers 

met een WGA-uitkering.  

De Wajongers (met arbeidsvermogen) en WGA’ers die aan de slag zijn als ondernemer 

verschillen in kenmerken van de totale de totale groep personen met een arbeidsbeperking. 

De pure ondernemers (met arbeidsvermogen) in de Wajong en WGA hebben over het algemeen 

vaker kenmerken die samenhangen met een goede arbeidsmarktpositie (o.a. hoger opgeleid) dan 

niet-werkenden en werknemers maar minder vaak in vergelijking tot de hybride ondernemers. De 

pure ondernemers in de Wajong zijn wel vaker vrouw dan de Wajongers die (ook) actief zijn in 

loondienst.  

De ondernemers met een arbeidsbeperking zijn actief in andere sectoren dan alle kleine 

ondernemers (minder dan 2 werknemers). 

De ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn vaak werkzaam in de Gezondheids- 

en welzijnssector ten opzichte van alle kleine ondernemingen in Nederland. Dit geldt voor zowel 

ondernemers in de Wajong als ondernemers in de WGA. In het bijzonder zijn er veel ondernemin-

gen in de thuiszorg. Wajongers met arbeidsvermogen met een onderneming zijn daarnaast relatief 

vaak actief in de sector Verhuur en zakelijke diensten en WGA’ers met een onderneming in de sector 

Handel. 

Een deel van de ondernemers maakt gebruik van ondersteuning van UWV. 

Ondernemers in de Wajong (met arbeidsvermogen) maken meer gebruik van de voorzieningen, 

trajecten en werkinstrumenten van UWV dan ondernemers in de WGA, 12 procent tegen gemid-

deld 9 procent. Het gebruik van UWV dienstverlening is daarnaast groter voor de hybride onder-

nemers dan voor de pure ondernemers. Het is niet duidelijk of de ondersteuning specifiek gericht 

is op het werk als ondernemer. De groep ondernemers die gebruik maakt van de ondersteuning 

zijn gemiddeld jonger dan de ondernemers die er geen gebruik van maken. 

Hybride ondernemers hebben gemiddeld een lager bruto inkomen uit onderneming maar 

zijn minder afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan de pure ondernemers 

Het gemiddelde inkomen uit de onderneming is relatief laag, maar stijgt in de observatieperiode. 

In 2019 is het gemiddelde inkomen uit onderneming voor de pure ondernemers voor zowel 
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Wajongers als WGA’ers rond de 11.000 euro. In 2014 was dat ongeveer 6.600 euro voor de pure 

ondernemers in de Wajong en 8.800 euro voor de pure ondernemers in de WGA. Voor de hybride 

ondernemers bedraagt het inkomen uit onderneming in 2019 rond de 5.000 euro. In 2014 was dat 

ongeveer 3.200 euro voor de hybride ondernemers in de Wajong en 3.800 euro voor de hybride 

ondernemers in de WGA.  

 

Het inkomen uit arbeid wordt verder aangevuld met de AO-uitkering. De AO-uitkering bedraagt 

gemiddeld een derde van het persoonlijk bruto inkomen, maar verschilt sterk voor de pure en 

hybride ondernemers. De pure ondernemers zijn voor een groter deel van hun persoonlijk bruto 

inkomen afhankelijk van de Wajong- of WGA-uitkering. Voor de Wajong met arbeidsvermogen 

geldt dat het persoonlijk bruto inkomen van de pure ondernemers zonder inkomen uit loondienst 

voor ongeveer de helft bestaat uit de Wajonguitkering, tegenover ongeveer een kwart voor de hy-

bride ondernemers. De pure ondernemers met een WGA-uitkering en zonder inkomen uit loon-

dienst zijn voor ongeveer 40 procent van hun persoonlijk bruto inkomen afhankelijk van de WGA-

uitkering, tegenover iets minder dan een kwart voor de hybride ondernemers.   

Het inkomen uit onderneming verschilt per subgroep. 

De hoogte van de inkomsten uit onderneming is de eerste indicatie van de mate van succes. On-

dernemers met een niet-westerse migratieachtergrond hebben over het algemeen hogere inkomsten 

uit onderneming dan ondernemers zonder migratieachtergrond. Ook het inkomen voor mannen is 

hoger en daarnaast speelt leeftijd een rol: oudere ondernemers hebben een hoger inkomen uit de 

onderneming. 

Hybride ondernemers hebben ook ten opzichte van werknemers gemiddeld een relatief 

hoog bruto inkomen uit arbeid 

Het inkomen uit ondernemerschap neemt sneller toe dan het inkomen uit loondienst in de periode 

2014-2019. Het inkomen uit arbeid (loondienst en/of onderneming) is lager voor de pure onder-

nemers in vergelijking tot de hybride ondernemers. Voor de Wajong geldt daarnaast dat voor de 

hybride ondernemers het inkomen uit arbeid hoger is dan voor reguliere werknemers (niet werkend 

in de WSW) maar lager dan voor degenen die werken in het kader van de WSW. Voor de WGA 

geldt dat het inkomen uit arbeid hoger is voor de hybride ondernemers in vergelijking tot alle 

werknemers (zowel niet als wel werkend in de WSW). Voor WGA’ers is daarnaast het verschil in 

inkomsten uit arbeid tussen ondernemers en werknemers een stuk kleiner voor laagopgeleiden dan 

voor middelbaar- of hoogopgeleiden. 

Veel ondernemers behouden langdurig het werk als ondernemer. 

Van alle startende ondernemers in 2013 en 2014 zijn in 2019 bijna de helft van de WGA’ers en 40 

procent van de Wajongers nog actief als ondernemer. Het grootste gedeelte van de startende on-

dernemers dat stopt, doet dit al vrij snel na de start van de onderneming. Het aandeel van de ge-

vestigde ondernemers dat in 2019 nog steeds actief is als ondernemer is hierdoor hoger. Het gaat 

om 67 procent van de ondernemers in de Wajong en 64 procent van de ondernemers in de WGA. 

Een deel van de ondernemers heeft na verloop van tijd (ook) inkomsten uit loondienst. 

De arbeidsmarktkenmerken van ondernemers die langer ondernemer blijven zijn gunsti-

ger. 

Het aantal jaar dat een onderneming blijft bestaan is de tweede indicatie voor de mate van succes 

van de onderneming. De personen die langer aan het werk zijn als ondernemer hebben gemiddeld 
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genomen vaker kenmerken die samenhangen met een gunstige arbeidsmarktpositie dan de onder-

nemers die maar enkele jaren een onderneming hebben. Zij zijn gemiddeld vaker hoog of middel-

baar opgeleid en vaker man. 

Slotconclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

De resultaten in deze rapportage bevestigen dat steeds meer WGA’ers en Wajongers werkzaam 

zijn als zelfstandige en dat een deel dat ook daadwerkelijk voor langere tijd (‘succesvol’) doet. Ze 

doen dit, zoals verwacht, voor een groot deel naast de uitkering en, voor een deel, naast werk in 

loondienst. Voor zover dat beoordeeld kan worden op basis van de beschikbare data, lijken de 

meeste WGA’ers en Wajongers die werkzaam zijn als zelfstandige dit te doen zonder ondersteuning 

van UWV. Het is daarom aan te bevelen om vervolgonderzoek uit te voeren om zicht te krijgen 

op de ervaringen van deze ondernemers en de ondersteuningsbehoefte die zij mogelijk hebben.  
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Bijlage A Data beschrijving en bewerkingen 

Beschrijving databestanden 
Het bestand op persoonsniveau is gebaseerd op de volgende bronnen:  

• Een WGA- en een Wajong-bestand van UWV met jaarlijkse informatie over de uitkering van 

de personen van 2014 tot en met 2019. Dit bestand vormt de basis van het analysebestand.  

• Aan het basis bestand koppelen we administratieve bestanden afkomstig uit de Microdata van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om de volgende Microdatabestanden: 

• AO-bestand (AOTOTUITKERING(A)TAB) met aanvullende informatie over de AO-uit-

keringen; 

• INPATAB en INHATAB: persoonlijk en huishoudinkomen;  

• GBAPERSOONTAB: demografische gegevens (leeftijd, geslacht, migratieachtergrond); 

• SECMBUS: arbeidsverleden. 

Beschrijving variabelen 
Deze paragraaf beschrijft de variabelen en de bronnen waaruit deze zijn afgeleid, opgedeeld in drie 

onderwerpen. 

 

Kenmerken uitkering 

• AO-uitkering. Persoon heeft ultimo jaar een AO-uitkering. Bron: UWV-bestand. 

• Type regeling. Wajong of WGA. Bron: UWV-bestand. 

• UWV-dienstverlening. Het gebruik van UWV-dienstverlening in desbetreffende jaar. Het kan 

gaan om trajecten, voorzieningen (waaronder startersvoorzieningen) en werkinstrumenten 

(waaronder krediet, en werkinstrumenten gericht op zelfstandige arbeid) Bron: UWV-bestand. 

• Diagnose. Aanduiding van de aard van een ziekte, het gebrek of aandoening, zijnde de 

oorzaak van een arbeidsongeschiktheid van een uitkeringsgerechtigde in twee categorieën: 

psychische diagnose en niet-psychische diagnose Bron: CBS-Microdatabestand AOTOTUITKE-

RING(A)TAB. 

• Grondslag. Het bedrag (dagloon) dat de basis vormt voor de berekening van de hoogte 

van een uitkering wettelijke sociale verzekering. Bron: CBS-Microdatabestand AOTOTUITKE-

RING(A)TAB. 

• Arbeidsongeschiktheidspercentage. Het door het Uitvoeringsinstituut Werknemersver-

zekeringen (UWV) vastgestelde percentage, dat aangeeft in hoeverre een persoon niet in 

staat is met alle algemeen geaccepteerde arbeid hetzelfde te verdienen als een vergelijkbaar 

gezond persoon. Bron: CBS-Microdatabestand AOTOTUITKERING(A)TAB. 

• Vrijwillig verzekerde WIA. Arbeidsmarktpositie uitkeringsgerechtigde is WAO/WIA vrijwil-

lig verzekerden (ja/nee). Bron: CBS-Microdatabestand AOTOTUITKERING(A)TAB. 

• Restverdiencapaciteit. Het bedrag dat een gedeeltelijk arbeidsgeschikte uitkeringsgerechtigde 

nog zou kunnen verdienen met werk. Bron: CBS-Microdatabestand AOTOTUITKERING(A)TAB 

• Aantal jaren uitkering. Aantal jaar dat persoon in een AO-uitkering zit op 31 december in het 

desbetreffende jaar. Bron: CBS-Microdatabestand AOTOTUITKERING(A)TAB. 
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• Bedrag AO-uitkering. Jaarlijks uitgekeerd bedrag op grond van een arbeidsongeschikt-

heidsuitkering. Bron: CBS-Microdatabestand AOTOTUITKERING(A)TAB. 

• Toeslagwet. Jaarlijks uitgekeerd bedrag in het kader van de Toeslagenwet. Bron: CBS-Micro-

databestand AOTOTUITKERING(A)TAB. 

Persoonskenmerken 

• Leeftijd. Leeftijd in desbetreffende jaar. Bron: CBS-Microdatabestand  GBAPERSOONTAB. 

• Geslacht. Het geslacht van een person. Bron: CBS-Microdatabestand  GBAPERSOONTAB. 

• Opleidingsniveau. Hoogst behaalde opleiding in drie categorieën: hoog, middelbaar en laag. 

Bron: CBS-Microdatabestand  hoogsteopltab. 

• Migratieachtergrond. Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland 

van de ouders of van zichzelf in drie categorieën: personen zonder migratieachtergrond, met 

niet-westerse migratieachtergrond en met een westerse migratieachtergrond. Bron: CBS-Micro-

databestand  GBAPERSOONTAB. 

Werk en inkomen 

• Ondernemer. Persoon is ondernemer in desbetreffende jaar. Persoon valt in ten minste één 

van onderstaande categorieën. Bron: CBS-Microdatabestand INPATAB 

• DGA. Persoon is eigenaar van een bedrijf die als directeur in loondienst is van het eigen 

bedrijf. Bron: CBS-Microdatabestand INPATAB 

• Meewerkend gezinslid. Persoon verricht arbeid in het bedrijf of de praktijk van de partner 

of de ouders, niet op basis van een expliciete arbeidsovereenkomst. Bron: CBS-Microdatabe-

stand INPATAB 

• Freelancer. Persoon heeft inkomsten uit werkzaamheden die niet in dienstbetrekking zijn 

verricht. Het gaat hier om personen met inkomen uit overige arbeid. Bron: CBS-Microdata-

bestand INPATAB 

• Zelfstandige ondernemer. Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in 

een eigen bedrijf of praktijk. Het gaat om personen met winstaangifte in de aangifte inkom-

stenbelasting. Bron: CBS-Microdatabestand INPATAB. 

• Werknemer. Persoon heeft inkomen uit loondienst in desbetreffende jaar. Bron: CBS- Micro-

databestand INPATAB. 

• Sector van bedrijf ondernemer. Economische activiteit van het bedrijf van de ondernemer, 

getypeerd op basis van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008). Bron: CBS- Microda-

tabestand INPATAB. 

• Werkverleden werknemer. Aantal maanden werk in loondienst in de periode 2010-2014. 

Bron: CBS-Microdatabestand SECMBUS. 

• Werkverleden ondernemer. Aantal maanden werk als ondernemer in de periode 2010-2014. 

Afgeleid uit CBS-Microdatabestand  SECMBUS. 

• Sector van voormalig werkgever. Voor WGA’ers de sector waaruit men in WGA is gekomen 

(SBI-indeling). Bron: UWV-bestand. 

• Huishoudinkomen. Bruto-inkomen van het huishouden. Bron: CBS- Microdatabestand INHA-

TAB. 

• Persoonlijk inkomen. Het persoonlijk inkomen bevat de volgende bestanddelen van het 

bruto-inkomen van een persoon: inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uit-

kering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van 
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kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen zijn in mindering 

gebracht. Bron: CBS- Microdatabestand INPATAB. 

• Inkomen uit onderneming. Som van onderstaande inkomsten. Bron: CBS- Microdatabestand 

INPATAB. 

• Inkomen uit eigen onderneming. 

• Loon directeur-grootaandeelhouder (niet verzekerd). 

• Inkomen uit overige arbeid. 

• Inkomen uit loondienst. Het loon als werknemer plus het loon als ambtenaar. Bron: CBS- 

Microdatabestand INPATAB. 

Databewerking 
Het AO-uitkeringen bestand is op maandbasis. Bij meerdere AO-uitkeringen per persoon in een 

maand tellen we de bedragen op. Voor de rest van de kenmerken van de uitkering horen bij de 

uitkering met het hoogste bedrag. De maandbestanden worden vervolgens geaggregeerd tot jaar-

bestanden. Voor de kenmerken van een uitkering laatste maand beschikbaar. De maandbedragen 

zijn opgeteld tot jaarbedragen. Personen met enkel een nabetaling worden in dat jaar niet meege-

nomen. 

 

Uiteindelijk zijn er twee analysebestanden, één voor Wajongers en één voor WGA’ers. Beide be-

standen bevatten informatie over alle Wajongers (WGA’ers) in de periode 2014-2019 en de boven-

staande variabelen.  
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Bijlage B Multivariate analyse 

De beschrijvende statistiek toont de kenmerken van ondernemers, maar laat niet zien welke van 

deze kenmerken gezamenlijk bepalend zijn voor een succesvolle onderneming, en voor het gebruik 

van voorzieningen, trajecten en het starterskrediet. We schatten daarom zeven modellen:  

(1) Een logit model dat de kans op inkomen uit onderneming (en niet uit loondienst) 

versus de kans op inkomen uit onderneming én uit loondienst verklaart uit achter-

grondkenmerken. 

(2) Een logit model dat de kans op inkomen uit onderneming (en geen inkomen uit loon-

dienst) versus de kans op alleen inkomen uit loondienst verklaart uit achtergrondken-

merken. 

(3) Een logit model dat de kans op inkomen uit onderneming (en geen inkomen uit loon-

dienst) versus geen inkomen uit arbeid verklaart uit achtergrondkenmerken. Het gaat 

om het gemiddelde inkomen uit onderneming in de jaren dat iemand ondernemer was. 

(4) Een OLS-model dat de inkomsten uit onderneming (voor arbeidsongeschikten met 

een onderneming) verklaart uit achtergrondkenmerken.  

(5) Een logit model dat de kans dat ondernemers de gehele periode aan het werk zijn als 

ondernemer versus dat zij na één of twee jaar stoppen verklaart uit achtergrondken-

merken.  

(6) Een logit model dat verklaart welke ondernemers (zonder inkomsten uit loondienst) 

een voorziening/traject/starterskrediet krijgen. 

(7) Een logit model dat verklaart welke ondernemers (met inkomsten uit loondienst) een 

voorziening/traject/starterskrediet krijgen. 

 

De multivariate analyses in dit onderzoek zijn met name bedoeld om kwalitatief de verbanden 

tussen bepaalde uitkomsten en achtergrondkenmerken in beeld te brengen, en daarmee de conclu-

sies op basis van de beschrijvende statistieken te onderbouwen (of in een enkel geval te weerleg-

gen). Dus, hangt een bepaald kenmerk significant positief/negatief samen met een bepaalde uit-

komst. Een harde kwantitatieve interpretatie van de schattingscoëfficiënten past niet binnen de 

beschrijvende aard van dit onderzoek.  

 

Tabel B.1 geeft de resultaten weer van de zeven regressiemodellen voor de Wajong. Model (1) laat 

zien dat leeftijd, opleidingsniveau, de mate van arbeidsongeschiktheid, het aantal jaren in de Wajong 

en het arbeidsverleden samenhangen met de kans of een ondernemer naast inkomsten uit loon-

dienst ook inkomsten uit onderneming heeft. Ouderen (ten opzichte van jongeren), laag opgeleiden 

(ten opzichte van hoogopgeleiden), personen met een hogere mate van arbeidsongeschiktheid (ten 

opzichte van personen met een lagere arbeidsongeschiktheid) en personen die minder lang een 

Wajonguitkering hebben (ten opzichte van personen die langer in uitkering ontvangen), hebben 

vaker geen inkomsten uit loondienst (naast het inkomen uit onderneming).  

 

Model (2) laat de vergelijking zien tussen werknemers en pure ondernemers in de Wajong. De kans 

dat een Wajonger een onderneming heeft (en geen inkomen uit loondienst) is groter voor vrouwen 

en personen die ouder zijn. Ook opleiding speelt een rol. Lager opgeleiden hebben gemiddeld 
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minder kans op het hebben van een onderneming dan hoger opgeleiden. Daarnaast hangt een ho-

ger arbeidsongeschiktheidspercentage samen met een hogere kans op ondernemen. Personen waar-

bij een psychische diagnose de oorzaak van arbeidsongeschiktheid is hebben juist een hogere kans 

om te ondernemen dan personen met een somatische diagnose. 

 

Model (3) laat de vergelijking zien tussen niet-werkenden en pure ondernemers in de Wajong.  Wa-

jongers met een niet-westerse migratieachtergrond, laagopgeleiden, vrouwen en Wajongers met een 

hoger arbeidsongeschiktheidspercentage hebben een lagere kans op het hebben van een onderne-

ming.  

 

Model (4) laat zien dat de hoogte van het inkomen uit onderneming gemiddeld hoger is voor man-

nen en voor personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Daarnaast hangt een langer ver-

leden als ondernemer samen met een gemiddeld hoger inkomen uit onderneming en een langer 

verleden als werknemer juist met een lager inkomen uit onderneming. Het hebben van inkomen 

uit loondienst hangt logischerwijs samen met een gemiddeld lager inkomen uit onderneming.  

 

De kans dat startende ondernemers de gehele observatieperiode ondernemer blijven - is groter 

voor mannen dan voor vrouwen, zie model (5). Het opleidingsniveau draagt ook bij aan de duur-

zaamheid: lager opgeleiden hebben minder kans om de gehele observatieperiode ondernemer te 

blijven. De overige kenmerken spelen geen rol. 

 

De mate van arbeidsongeschiktheid draagt voor zowel de ondernemers met (model (7)) als zonder 

(model (6)) inkomen uit loondienst bij aan het verklaren van welke ondernemers ondersteuning 

(voorziening/traject/starterskrediet) krijgen van UWV. Wajongers met een hogere mate van ar-

beidsongeschiktheid, ontvangen vaker dienstverlening van UWV. Wajongers die langer een uitke-

ring ontvangen, hebben minder vaak dienstverlening van UWV. Voor de hybride ondernemers 

geldt bovendien dat personen met een niet-westerse migratieachtergrond minder vaak UWV-on-

dersteuning ontvangen dan personen zonder niet-westerse migratieachtergrond. Voor de pure on-

dernemers geldt dat degenen die langer als zelfstandige werken, minder vaak dienstverlening ont-

vangen.  
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Tabel B.1 Multivariate analyse Wajong 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Pure on-

dernemers 
vs. hy-

bride on-
dernemers 

Pure on-
dernemers 
vs. werk-

nemer 

Pure on-
dernemers 

vs. niet-
werkend 

Inkomen 
uit 

onderne-
ming 

Onderne-
mer in ge-
hele ob-
servatie 
periode 

Onder-
steuning 
van UWV 
(pure on-

derne-
mers) 

Onder-
steuning 
van UWV 
(hybride 
onderne-

mers) 
Man -0.0613 -0.228*** 0.446*** 4402.0*** 0.406** -0.0346 0.144 
 (-1.18) (-5.73) (10.60) (13.12) (3.01) (-0.43) (1.90) 
        
Leeftijd 0.0428*** 0.0362*** -0.0251*** -132.8*** -0.00350 -0.00172 0.000863 
 (7.50) (8.60) (-5.31) (-3.83) (-0.24) (-0.21) (0.10) 
        
Laag opleidingsni-
veau 

0.263*** -0.517*** -0.622*** 570.1 -0.556*** -0.232** -0.0753 

 (4.81) (-12.74) (-14.49) (1.62) (-3.91) (-2.74) (-0.94) 
        
Niet-westerse mi-
gratieachtergrond 

0.00169 -0.0339 -0.205*** 2355.8*** -0.301 0.0663 -0.387*** 

 (0.02) (-0.63) (-3.70) (4.78) (-1.37) (0.60) (-3.34) 
        
Arbeidsonge-
schiktheidspercen-
tage 80% tot 
100%29 

0.421*** 0.268*** -0.357*** 49.90 -0.0906 0.259* 0.195* 

 (6.11) (4.44) (-5.46) (0.11) (-0.51) (2.11) (2.13) 
        
Psychische dia-
gnose 

-0.0646 0.191*** -0.0431 326.1 -0.193 -0.0587 -0.356*** 

 (-1.23) (4.48) (-0.97) (0.97) (-1.40) (-0.72) (-4.61) 
        
Aantal jaren in de 
Wajong 

-0.0198** -0.0315*** 0.0274*** 37.89 0.0228 -0.0233* -0.0370*** 

 (-3.10) (-6.33) (5.08) (0.97) (1.30) (-2.41) (-3.76) 
        
Arbeidsverleden 
zelfstandigen 

0.00777*** 0.142*** 0.162*** 90.16*** 0.118*** -0.0152*** 0.00414 

 (5.18) (50.71) (42.91) (9.58) (12.14) (-6.25) (1.79) 
        
Arbeidsverleden 
werknemer 

-0.0490*** -0.0508*** 0.0490*** 33.36*** 0.00142 0.00511 -0.0104*** 

 (-34.15) (-40.51) (31.26) (3.73) (0.41) (1.90) (-5.78) 
        
Inkomen uit-
loondienst (ja/nee) 

   -1928.6***    

    (-5.34)    
        
Constante -0.715*** -3.080*** -1.852*** 5912.2*** -2.344*** -1.032*** -0.519* 
 (-4.76) (-27.87) (-14.21) (6.13) (-5.74) (-4.36) (-2.41) 
N 8.147 86.631 33.455 8.147 1.326 4.054 4.093 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  t statistiek tussen haakjes. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Tabel B.2 geeft de resultaten van de multivariate analyse voor de WGA’ers. Model (1) laat zien dat 

de kans dat een WGA’er met een onderneming geen inkomsten uit loondienst heeft, groter is voor 

onder andere ouderen, laag opgeleiden en personen met een hoger arbeidsongeschiktheidspercen-

tage.  

 

 
29  CBS vult vanaf 2013 voor de WIA, nWajong en Wajong2015 het arbeidsongeschiktheidspercentage op 

basis van het uitkeringspercentage. Dit kenmerk heeft dus niet voor alle Wajonger dezelfde bron. 
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Kolom (2) en (3) laten zien dat pure ondernemers gemiddeld hoger opgeleid zijn, jonger zijn, min-

der vaak een niet-westerse migratieachtergrond hebben, een lagere mate van arbeidsongeschiktheid 

en een langer arbeidsverleden als zelfstandige hebben dan werknemers en niet-werkenden. 

 

Het inkomen uit onderneming is gemiddeld hoger voor mannen, voor personen met een niet-

westerste migratieachtergrond (zie model (4)), personen met een laag arbeidsongeschiktheidsper-

centage, personen met meer werkervaring als zelfstandige en personen met een somatische dia-

gnose als oorzaak van de arbeidsbeperking. 

 

De kans om de gehele periode de onderneming te behouden is groter voor mannen dan voor 

vrouwen – zie model (5). Het opleidingsniveau draagt ook bij aan het feit hoe lang de Wajongers 

als ondernemer aan de slag zijn: lager opgeleiden hebben minder kans om de gehele periode on-

dernemer te blijven. Daarnaast hebben personen met een niet-westerse migratieachtergrond en 

arbeidsongeschikten met een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage een lagere kans op het heb-

ben van een langdurige onderneming. 

 

Leeftijd, de mate van arbeidsongeschiktheid en het aantal jaren in de WGA dragen bij aan het 

verklaren welke ondernemers een voorziening/traject/starterskrediet krijgen van UWV (model (6) 

en (7)). Zo krijgen jongeren, personen met een laag arbeidsongeschiktheidspercentage en personen 

die korter in de WGA zitten vaker dienstverlening van UWV. Ook vangnetters maken meer gebruik 

van de ondersteuning van UWV. 
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Tabel B.2 Multivariate analyse WGA 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Pure onder-

nemers vs. 
hybride on-
dernemers 
in de WGA 

Pure onder-
nemers vs. 
Werknemer 
in de WGA 

Pure onder-
nemers vs. 
niet-wer-

kend in de 
WGA 

Inkomen 
uit 

onderne-
ming 

Onderne-
mer in ge-
hele ob-
servatie 
periode 

Ondersteu-
ning van 

UWV (pure 
onderne-

mers) 

Ondersteu-
ning van 
UWV (hy-
bride on-

dernemers) 
Man 0.0640 -0.236*** 0.0736** 3270.3*** 0.257** -0.0903 -0.0501 
 (1.82) (-8.80) (2.82) (13.72) (2.64) (-1.67) (-0.82) 
        
Leeftijd 0.0115*** -0.0146*** -0.0389*** -54.36*** -0.0176*** -0.0175*** -0.00710* 
 (6.47) (-11.46) (-32.13) (-4.50) (-3.54) (-6.57) (-2.30) 
        
Laag oplei-
dingsniveau 

0.239*** -0.139*** -0.374*** 3.877 -0.401*** -0.108 0.0118 

 (5.28) (-4.48) (-12.70) (0.01) (-3.45) (-1.63) (0.14) 
        
Niet-westerse 
migratieach-
tergrond 

-0.0197 -0.292*** -0.390*** 1829.5*** -0.569*** -0.0950 -0.213* 

 (-0.38) (-8.25) (-11.39) (5.13) (-4.16) (-1.24) (-2.26) 
        
Arbeidsonge-
schiktheids-
percentage 
80% tot 100% 

0.563*** -0.182*** -1.265*** -3605.6*** -0.563*** -0.426*** -0.514*** 

 (16.27) (-6.71) (-46.28) (-15.27) (-5.70) (-7.97) (-8.10) 
        
Psychische 
diagnose 

-0.119*** 0.0370 0.0502 -999.6*** -0.0837 0.121* 0.132* 

 (-3.38) (1.38) (1.93) (-4.18) (-0.87) (2.27) (2.19) 
        
Aantal jaren 
in de WGA 

-0.0929*** -0.00120 0.142*** -157.7** -0.0154 -0.152*** -0.181*** 

 (-10.42) (-0.18) (20.37) (-2.89) (-0.66) (-10.00) (-10.38) 
        
Ar-
beidsverlede
n zelfstandi-
gen 

-0.00651*** 0.106*** 0.124*** 58.89*** 0.0959*** -0.00881*** -0.00155 

 (-8.21) (102.35) (120.89) (11.17) (13.22) (-6.81) (-1.11) 
        
Ar-
beidsverlede
n werknemer 

-0.0689*** -0.0514*** 0.0364*** -79.31*** -0.00316 0.00477* -0.0147*** 

 (-57.33) (-55.39) (32.62) (-9.98) (-1.02) (2.35) (-7.06) 
        
Vangnet 
(ja/nee) 

-0.202*** 0.288*** 0.0596 -2531.0*** -0.364** 0.678*** 0.763*** 

 (-4.74) (7.66) (1.76) (-9.07) (-3.16) (9.52) (9.33) 
        
In loondienst    -1801.7***    
    (-6.36)    
        
Constante 1.966*** -0.682*** -1.451*** 13496.8*** -0.0604 -0.709*** -0.515* 
 (17.05) (-7.55) (-16.45) (17.57) (-0.18) (-3.92) (-2.56) 
N 21.014 143.450 145.832 21.014 2.124 12.393 8.621 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  t statistiek tussen haakjes. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Bijlage C Wajongers zonder arbeidsver-
mogen 

Tabel C.1 laat zien dat de meeste Wajongers zonder arbeidsvermogen niet werken. Minder dan 1 

procent van de Wajongers zonder arbeidsvermogen heeft jaarlijks inkomen uit onderneming. Dit 

komt neer op ongeveer 900 ondernemers. Het overgrote deel van deze ondernemers heeft naast 

het inkomen uit onderneming geen inkomsten uit loondienst (meer dan 90 procent).  

Tabel C.1 Wajongers zonder arbeidsvermogen vaak niet-werkend 

 Aantal Pure ondernemers Hybride ondernemers  Werknemer Niet-werkend 

2014 118.255 0,7% 0,1% 4,6% 94,6% 

2015 119.918 0,7% 0,1% 3,6% 95,6% 

2016 122.204 0,7% 0,0% 2,8% 96,5% 

2017 125.082 0,7% 0,0% 2,5% 96,8% 

2018 126.617 0,7% 0,1% 2,6% 96,7% 

2019 127.759 0,8% 0,1% 2,6% 96,6% 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 

De inkomsten uit de onderneming zijn jaarlijks lager dan bij Wajongers met arbeidsvermogen. Ge-

middeld minder dan 3.000 euro per jaar.  

 

Het gebruik van dienstverlening is gering. Het gaat om 1 tot 3 procent van de ondernemers per 

jaar. Omdat deze aantallen zo klein zijn, is het niet mogelijk om deze getallen te tonen.30 

 

 
30  Het is niet toegestaan om gegevens te exporteren uit de CBS Microdata omgeving die betrekking hebben 

om minder dan 10 personen.  
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Bijlage D Overige resultaten 

Tabel D.1 Deel van de ondernemers met een arbeidsbeperking is ook werkzaam in loondienst. 

 Wajong  WGA 

 
Aantal ondernemers  

met ook 
inkomsten uit loondienst 

Percentage  
van het 

aantal ondernemers 
 

Aantal ondernemers  
met ook 

inkomsten uit loondienst 

Percentage van  
het aantal 

ondernemers 

2014 1.027 35%  1.889 25% 

2015 1.116 34%  1.969 24% 

2016 1.192 33%  2.171 25% 

2017 1.294 33%  2.510 26% 

2018 1.432 33%  2.901 27% 

2019 1.464 32%  3.085 27% 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 

Tabel D.2 18 procent van de gevestigde ondernemers in de Wajong die in 2014 alleen inkomsten 
hadden uit onderneming heeft 5 jaar later (ook) inkomsten uit loondienst. 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:   Groep gevestigde ondernemers (in 2012 en 2013 al ondernemer) die in 2014 alleen inkom-

sten uit onderneming heeft en niet uit loondienst. N=1.558. 
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Tabel D.3 13 procent van de gevestigde ondernemers in de WGA die in 2014 alleen inkomsten 
hadden uit onderneming heeft 5 jaar later (ook) inkomsten uit loondienst. 

 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 
Toelichting:  Groep gevestigde ondernemers (in 2012 en 2013 al ondernemer) die in 2014 alleen inkom-

sten uit onderneming heeft en niet uit loondienst. N=3.595. 

Tabel D.4 geeft het aandeel nuluitkeringen per jaar onder Wajongers.31 Onder de pure onderne-

mers is het percentage lager dan onder de totale groep Wajongers, terwijl de hybride ondernemers 

vaker een nuluitkering hebben dan gemiddeld. 

Tabel D.4 Nuluitkeringen komen vaker voor bij hybride ondernemers met een Wajonguitkering  

Jaar Aandeel nuluitkeringen van 
alle Wajongers 

Aandeel nuluitkeringen van 
pure ondernemers in de Wa-
jong 

Aandeel nuluitkeringen van 
hybride ondernemers in de 
Wajong  

2014 21% 9% 28% 

2015 20% 9% 30% 

2016 18% 9% 23% 

2017 18% 11% 24% 

2018 20% 13% 26% 

2019 21% 14% 29% 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 

Tabel D.5 geeft het aandeel nuluitkeringen per jaar voor de WGA’ers. Over het algemeen komen 

er minder nuluitkeringen voor onder WGA’ers dan onder Wajongers. Net als bij de Wajong is, 

onder de pure ondernemers het percentage lager dan onder de totale groep WGA’ers, terwijl de 

hybride ondernemers vaker een nuluitkering hebben dan gemiddeld. 

 
31  Wanneer een WGA’er/Wajonger in een jaar een AO-uitkering heeft met een bedrag gelijk aan 0 euro is dit 

als nuluitkering geteld. 
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Tabel D.5  Nuluitkeringen komen vaker voor bij hybride ondernemers met een WGA-uitkering  

Jaar Aandeel nuluitkeringen van 
alle Wajongers 

Aandeel nuluitkeringen van 
pure ondernemers in de 
WGA 

Aandeel nuluitkeringen van 
hybride ondernemers in de 
WGA 

2014 12% 9% 19% 

2015 13% 8% 18% 

2016 12% 8% 17% 

2017 11% 8% 15% 

2018 11% 8% 17% 

2019 11% 9% 16% 

Bron:    SEO Economisch Onderzoek, op basis van CBS-Microdata. 

 

 

 

 



 




