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Samenvatting
  

Momenteel werken veel mensen met een ziekte of handicap in de sociale 

werkvoorziening (SW). Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is nieuwe 

instroom in de SW echter niet meer mogelijk en zijn deze mensen, als ze kunnen 

werken, aangewezen op werk in reguliere bedrijven. Om de participatie van mensen 

met een arbeidsbeperking te bevorderen, hebben kabinet en sociale partners 

afgesproken om per 2026 125.000 extra banen voor deze groep te creëren. Het gaat 

hierbij om een landelijke afspraak. De arbeidsmarkt heeft, zeker voor Wajongers, een 

regionaal karakter. In dit artikel brengen we regionale verschillen in de concentratie en 

arbeidsparticipatie van Wajongers in beeld en geven we hiervoor een verklaring.

Y  Met name in landelijke, sociaal-economisch zwakke regio’s is de concentratie van het 

aantal Wajongers relatief hoog. De achterliggende oorzaak hiervan is de arbeidsmarkt: 

•  De teloorgang van de industrie heeft in deze regio’s geleid tot selectieve 

migratiepatronen waarbij het kansrijke deel van de bevolking wegtrekt.

•  De achtergebleven bevolking heeft een relatief lage sociaal-economische status; dit is 

vervolgens weer van invloed op het aantal kinderen met een handicap.    

•  Vanwege de relatief ongunstige situatie op de arbeidsmarkt doen jongeren met een 

beperking eerder een beroep op de Wajong.

Y  In de landelijke regio’s, en met name in Noordoost-Groningen en Limburg, werken 

relatief veel Wajongers in de sociale werkvoorziening. Dit zijn veelal ook de regio’s waar 

het aantal Wajongers relatief hoog is.

Y  De arbeidsparticipatie in reguliere bedrijven is hoger in regio’s met meer banen en 

minder concurrentie van andere werkzoekenden.

Y  De sociale werkvoorziening wordt als gevolg van de Participatiewet afgebouwd. Dit 

betekent dat het voor sociaal-economisch zwakke regio’s moeilijker wordt om jongeren 

met een arbeidsbeperking aan werk te helpen.

 

 

Door de afbouw 
van de sociale 
werkvoorziening 
wordt het in 
sociaal-economisch 
zwakke regio’s 
moeilijk om 
jongeren met een 
arbeidsbeperking 
aan werk te 
helpen.
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Relatief veel Wajongers in landelijke regio’s
Van oudsher is er een hoge Wajong-concentratie in de noordelijke provincies, Overijssel 

en Limburg. Het Kenniscentrum van UWV heeft in eerdere analyses1 aannemelijk gemaakt 

dat verschillen in sociaal-economische status hieraan voor een deel ten grondslag liggen. 

De veronderstelling hierbij is dat de meest kansrijke inwoners wegtrekken uit de sociaal 

zwakkere regio’s naar regio’s met meer werkgelegenheid. De minst kansrijke bewoners 

blijven dan achter. Hierdoor neemt het aandeel personen met een lagere sociaal-

economische status in die sociaal zwakkere regio’s toe2. Een lage sociaal-economische 

status als zodanig is natuurlijk geen reden voor een hoog aantal Wajong-uitkeringen. Maar 

er is veel onderzoek dat een causaal verband legt tussen de sociaal-economische status van 

de ouders en psychosociale problemen bij kinderen3,4. Het is dus aannemelijk dat regionale 

verschillen in sociaal-economische status ook leiden tot regionale verschillen in het aantal 

aanvragen voor een Wajong-uitkering. 

Dit verband is lastig aan te tonen wanneer geen regionale gegevens over de gezondheid 

van kinderen beschikbaar zijn. Tot voor kort waren er geen direct bruikbare gegevens 

beschikbaar. Hierin is verandering gekomen met de publicatie Kinderen met een handicap 

in Tel en daarom kijken we in dit artikel opnieuw naar regionale verschillen in het aantal 

Wajongers5. We geven eerst een beeld van regionale verschillen in het aantal Wajongers. 

Vervolgens gaan we in op het verband tussen het aantal aanvragen voor een Wajong-

uitkering en kenmerken van de regio, waaronder het aantal kinderen met een handicap. 

Het aantal Wajongers als percentage van de bevolking tussen 15-65 jaar is hoog in het 

noorden, oosten en uiterste zuiden van het land en laag in het westen (figuur 1). Maar 

ook binnen regio’s bestaan grote verschillen in het aantal Wajongers. Zo is in gemeenten 

in Noord- en Oost-Groningen het percentage Wajongers erg hoog in vergelijking tot de 

stad Groningen en gemeenten in het zuiden van de provincie. Ook in Zuid-Limburg zijn de 

verschillen tussen gemeenten groot. 

De regionale verschillen in kenmerken van Wajongers zijn beperkt. In de noordelijke 

regio’s is het aandeel Wajongers met een ontwikkelingsstoornis wat hoger dan in de 

overige regio’s6. Wajongers met een psychische aandoening komen relatief veel voor 

in grootstedelijke gebieden. Zo heeft in Groot-Amsterdam 28% van de Wajongers een 

psychische aandoening, in Noord- en Oost-Groningen ligt het aandeel op circa 14%. Hoge 

percentages Wajongers met een lichamelijke aandoening vinden we vooral in het zuiden 

van het land (Noord-Brabant, Midden- en Zuid-Limburg). In Noord-Drenthe, Noord- en 

Midden-Limburg en de agglomeratie Haarlem (COROP7) is het aandeel oudere Wajongers 

(ouder dan 45 jaar) relatief hoog. 
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Figuur 1  AANTAL WAJONGERS ALS PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (2012)8

Kinderen met een handicap 
Voor de verklaring van regionale verschillen in het beroep op de Wajong kijken we naar 

het aantal aanvragen voor een Wajong-uitkering. Het aantal aanvragen voor een Wajong-

uitkering op het totaal aantal jongeren (17-27 jaar) verschilt sterk tussen gemeenten  

(zie figuur 2). Globaal zien we eenzelfde regionaal patroon als bij het aantal Wajongers 

(figuur 1). De gevonden variatie in het aantal aanvragen is goed te verklaren aan de hand 

van kenmerken van de inwoners. Er zijn namelijk relatief meer Wajong-aanvragen in regio’s 

met meer kinderen met een handicap (zie figuur 3). De provincie Groningen kent een 

veel hoger percentage kinderen met een handicap dan de andere provincies. Van de top 

12-gemeenten met het hoogste percentage kinderen met een handicap liggen er 7 in  

Oost-Groningen. 

8

Aantallen zijn exclusief Wajongers 

die in een instelling verblijven.
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Figuur 2 AANTAL AANVRAGEN VOOR EEN WAJONG-UITKERING 17-27 JAAR ALS PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING 17-27 JAAR

Figuur 3 AANTAL KINDEREN MET EEN HANDICAP ALS PERCENTAGE VAN HET TOTAAL AANTAL KINDEREN
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Naast het aantal kinderen met een handicap zijn ook sociaal-economische kenmerken 

van invloed op het aantal aanvragen. Zo blijkt het aantal personen met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering of een WWB-uitkering (bijstand) in een regio van grote 

invloed te zijn op het aantal aanvragen voor een Wajong-uitkering. Een hoog aantal mensen 

met een arbeidsongeschiktheids- of WWB-uitkering betekent dat er veel concurrentie is 

voor banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het is goed denkbaar dat jongeren met 

een beperking in regio’s waar veel concurrentie op de arbeidsmarkt is, eerder een aanvraag 

doen voor een Wajong-uitkering omdat ze geen baan kunnen vinden. 

Ook is er mogelijk een samenhang tussen de sociaal-economische situatie en de ernst van 

de beperking. Zoon (2012) geeft aan dat de sociaal-economische status van een gezin van 

invloed is op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met een licht verstandelijke 

beperking9. In gezinnen uit een lagere sociaal-economische klasse is er vaak sprake van 

multiproblematiek en zijn de ouders soms onvoldoende in staat om de kinderen in hun 

ontwikkeling te stimuleren.

Arbeidsparticipatie van Wajongers
Naast regionale verschillen in het aantal Wajongers zijn er ook verschillen in de mate van 

arbeidsparticipatie. Landelijk had ultimo 2012 23,4% (53.000 op een totaal van 226.000) van 

de Wajongers werk. Bijna de helft van deze werkende Wajongers (11,2% van het totaal) 

werkte op een beschutte werkplek in of via de sociale werkvoorziening (SW). De rest 

(12,2% van het totaal) werkte bij een reguliere werkgever. De verdeling van deze werkende 

Wajongers tussen reguliere werkgevers en de SW-sector verschilt zeer sterk tussen regio’s 

(zie figuur 4). 

Figuur 4   ARBEIDSPARTICIPATIE VAN WAJONGERS IN DE SW EN REGULIERE SECTOR (2012) OP COROP-NIVEAU

9

Zoon, M. (2012). Kenmerken en 

oorzaken van een licht verstandelijke 

beperking. Utrecht, Nederlands 

Jeugdinstituut. 

SW
Regulier
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In vergelijking met het landelijk gemiddelde is de arbeidsparticipatie van Wajongers in de 

SW-sector hoog in de grensregio’s in het oosten en zuiden van het land. In de Achterhoek 

werkte in de periode 2008–2013 gemiddeld 18,5% van de Wajongers in de SW-sector. In 

Drenthe, Noord- en Zuid-Limburg was dit ongeveer 16%. In grootstedelijke regio’s als 

Groot-Amsterdam, Haaglanden, Midden-Utrecht en Rijnmond is dit veel lager, daar werkte 

7 tot 8% in de SW-sector. In veel regio’s gaat een lage participatie in de SW-sector samen 

met een relatief hoge participatie in de reguliere sector. Zo werkte in Flevoland 7,5% van 

de Wajongers in de SW-sector tegenover ruim 15% in de reguliere sector. Andere regio’s 

met een lage participatie in de SW-sector en een hoge participatie in de reguliere sector 

zijn Food-Valley10 en Oost-Utrecht. Er zijn echter ook regio’s waar de participatie in zowel 

de SW- als de reguliere sector laag is. Dit is het geval in Groot-Amsterdam en Haaglanden. 

Daarnaast zijn er regio’s waar de participatie in zowel de SW- als de reguliere sector relatief 

hoog is. Zo is in de IJsselvechtstreek de participatie in de SW-sector 14,5% en in de reguliere 

sector 16,5%.

Reguliere arbeidsparticipatie
Uit figuur 4 blijkt dat, bij het zoeken naar een verklaring voor regionale verschillen in 

arbeidsparticipatie, het van belang is om onderscheid te maken tussen werkende Wajongers 

in de SW-sector en bij reguliere bedrijven.

De regionale verschillen in arbeidsparticipatie bij reguliere bedrijven worden in belangrijke 

mate verklaard door kenmerken van de regionale arbeidsmarkt en in mindere mate door 

kenmerken van de Wajongers. Het aantal werkende Wajongers in de reguliere sector is 

hoger in regio’s met relatief veel banen ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. 

Daarnaast is ook de samenstelling van de werkgelegenheid van invloed. Grote bedrijven 

(met meer dan 250 werknemers) hebben naar verhouding minder Wajongers in dienst. 

Naarmate grote bedrijven een groter deel van de werkgelegenheid in de regio uitmaken, 

neemt de participatie van Wajongers in reguliere bedrijven dus af. Ook zijn er aanwijzingen 

dat concurrentie van andere werkzoekenden van invloed is. Naarmate er meer andere 

werklozen (WW’ers, WWB’ers en mensen met een andere arbeidsongeschiktheidsuitkering dan 

de Wajong) in een regio zijn, neemt de participatie van Wajongers in reguliere bedrijven af. 

Kenmerken van Wajongers zijn ook van invloed op verschillen tussen regio’s bij het werken 

in reguliere bedrijven, maar in mindere mate dan kenmerken van de arbeidsmarkt. In 

regio’s met veel Wajongers met een psychische aandoening werken minder Wajongers 

in de reguliere sector. Het zijn voornamelijk de grootstedelijke regio’s waar relatief veel 

Wajongers met psychische aandoeningen wonen.

Overige kenmerken
In regio’s waar sterke sociale verbanden tussen inwoners bestaan, komen Wajongers 

makkelijker aan werk, blijkt uit kwalitatief onderzoek dat het Kenniscentrum van UWV heeft 

laten uitvoeren11. Werkgevers zijn eerder geneigd om werknemers met een beperking een 

kans te geven als zij die kennen vanuit hun eigen netwerk. Bovendien hebben ondernemers 

in deze regio’s een sterker informeel onderling netwerk. Zij verwijzen jobcoaches of 

kandidaten door naar andere werkgevers in hun netwerk die mogelijk wel een werkplek 

hebben. Deze sterke sociale verbanden treffen we vooral aan in plattelandsgebieden.

Uit interviews gehouden in het kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat de lage 

bevolkingsdichtheid in plattelandsgebieden het vinden van werk voor Wajongers juist 

10

De arbeidsmarktregio Food-Valley heette 

voorheen Gelderse Vallei en bestrijkt 

het gebied tussen Wageningen en 

Barneveld.

11

Noordhuizen, B. & Stavenuiter,  

M. (2015). Regionale verschillen in 

arbeids participatie Wajong en WGA.  

Een kwalitatief onderzoek naar  

bevorderende en belemmerende factoren 

voor arbeidsparticipatie. Verwey-Jonker 

Instituut in opdracht van UWV.



9 UWV Kennisverslag | 2016-3

weer kan belemmeren. In regio’s met weinig inwoners zijn er minder banen beschikbaar. 

Respondenten geven aan dat juist Wajongers vaak aangewezen zijn op werk dicht bij huis, 

omdat het voor hen dikwijls moeilijk is om (zelfstandig) van en naar hun werk te reizen.  

Dit is opvallend omdat juist om die reden voor Wajongers vervoer geregeld kan worden.  

De geïnterviewden ervaren bij grensregio’s ook de ligging daarvan als een belemmering. 

Deels komt dit doordat in een grensregio het zoekgebied beperkt is. Werk over de grens 

is voor veel Wajongers een stap te ver, onder andere vanwege de verschillen in taal en 

regelgeving. 

Arbeidsparticipatie in de SW-sector
Zoals al eerder aangehaald verschilt de participatie van Wajongers in de SW-sector sterk 

tussen regio’s. Het aandeel werkende Wajongers in deze sector is relatief hoog in regio’s 

met veel arbeidsbeperkten (anders dan Wajong) en veel laag- en middelbaar opgeleiden. 

Daarnaast is er een positieve samenhang tussen Wajongers die werken in de SW-sector en 

de relatieve omvang van de SW-sector (het aantal SW-plaatsen per hoofd van de bevolking 

van 15-65 jaar). Dat is niet verwonderlijk omdat Wajongers een substantieel aandeel van het 

totale aantal arbeidsplaatsen in de SW-sector bezetten (landelijk circa 25%). Maar de vraag 

is waarom de SW-sector in bepaalde regio’s zo groot is.

De omvang van de SW-sector verschilt sterk tussen regio’s. Zo is het aantal banen in de 

SW-sector in de COROP-regio Oost-Groningen gelijk aan ruim 6% van het totaal aantal 

banen in deze regio. Ook in andere grensregio’s als Delfzijl, Zuidoost-Drenthe en Midden-

Limburg is het aandeel van de SW-sector in de totale werkgelegenheid relatief groot. In de 

grootstedelijke regio’s is het aandeel relatief klein, namelijk kleiner dan 1%. 

Regio’s waar de SW-sector groot is, hebben de kenmerken van een sociaal-economisch 

zwakke regio: er is sprake van een krimpende omvang van de bevolking, relatief 

weinig banen (anders dan SW-banen), een laagopgeleide bevolking en veel sociale 

uitkeringen, waaronder Wajong-uitkeringen. De samenhang tussen het aantal 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de omvang van de SW-sector ligt natuurlijk voor 

de hand. Maar de SW-sector is hier waarschijnlijk ook zo groot door een ongunstige 

arbeidsmarkt en andere kenmerken van de bevolking. Dit is in ieder geval bekend voor 

Oost-Groningen, waar de SW in het verleden ook toegankelijk was voor werklozen zonder 

arbeidsbeperking. 

De regionale verschillen in SW-arbeidsparticipatie worden voor een deel ook verklaard12 

door kenmerken van Wajongers. Het verband tussen het aandeel Wajongers met een 

psychische aandoening en participatie in de SW-sector is negatief. Het aandeel Wajongers 

met een psychische aandoening is vooral hoog in grootstedelijke regio’s en in deze regio’s is 

de participatie in de SW-sector relatief laag. Het aandeel ouderen (45 jaar en ouder) hangt 

positief samen met participatie in de SW-sector. Het aandeel ouderen is hoog in regio’s waar 

de omvang van de bevolking krimpt (bijvoorbeeld Midden- en Noord-Limburg). 

Synthese
In regio’s als Noord- en Oost-Groningen (en in mindere mate regio’s in Limburg) is zowel 

het aantal Wajongers als het aandeel van Wajongers die in de SW-sector werken relatief 

hoog. De achterliggende oorzaak daarvoor is de sociaal-economische situatie in deze regio’s. 

Door de relatief ongunstige arbeidsmarkt trekken al decennialang de meer kansrijken 

(hoogopgeleiden en gezonde mensen) weg uit deze regio’s. De achterblijvende bevolking in 

12

Hierbij merken we wel op dat slechts een 

beperkt aantal kenmerken van Wajongers 

wordt vastgelegd. We kunnen niet uitslui-

ten dat de regio’s op niet-waargenomen 

kenmerken verschillen. 
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deze regio’s is relatief laagopgeleid en heeft in vergelijking met andere regio’s gemiddeld 

een zwakkere sociaal-economische positie. Hierdoor zijn er relatief veel mensen met 

(psychische) beperkingen, met als gevolg een hoog aantal Wajongers. Een ander gevolg 

van de ongunstige arbeidsmarkt is dat er weinig banen zijn. Landbouw en verwerkende 

industrie zijn sterk gemechaniseerd, waardoor veel van de oorspronkelijke werkgelegenheid 

verloren is gegaan. In Limburg zijn de kolenmijnen in de jaren 70 van de vorige eeuw 

gesloten. De SW-sector lijkt in deze regio’s ook te fungeren als vervanger van de verloren 

gegane werkgelegenheid. In gemeenten als Stadskanaal, Oldambt, Pekela en Bellingwedde 

behoort de SW-sector tot de grootste werkgevers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat daar 

relatief veel Wajongers in de SW-sector werkzaam zijn.

Als onderdeel van de op 1 januari 2015 ingevoerde Participatiewet wordt de SW-sector 

afgebouwd: er wordt geen nieuwe instroom meer toegelaten. Dit treft vooral de sociaal-

economisch zwakke regio’s, waar meer dan in andere regio’s arbeidsbeperkte jongeren (en 

andere groepen van uitkeringsgerechtigden) een baan hebben in de SW-sector. Analyses 

laten zien dat de hoge deelname in de SW-sector niet alleen samenhangt met kenmerken 

van de Wajongers, maar dat ook de beperkte kansen voor deze jongeren op de reguliere 

arbeidsmarkt hierop van invloed zijn. Het zal voor deze regio’s dan ook een zware opgave 

worden om jongeren met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. 

 




