
Vraag met Antwoord - webinar 
WieWatWajong chat 16 november 2022  
Tijdens de WieWatWajong webinar “Geen arbeidsvermogen, wat kan er wel?” zijn er in 
de chatbox vragen gesteld door de deelnemers. Helaas konden tijdens de webinar niet 
alle vragen worden beantwoord. Het Informatiepunt Wajong heeft dat in deze Vraag met 
Antwoord alsnog gedaan. 

 
Ik weet niet goed waar ik de juiste begeleiding kan vinden. UWV wil niet meer 
helpen. En WMO is tot nu toe ook geen succes geweest. Ik heb geen recht meer 
op DUO. Ik loop vast en wil graag weten welke mogelijkheden er zijn.  

Neem hierover even contact op met de medewerkers van het informatiepunt Wajong, 
zij helpen je graag verder. Mogelijk is onafhankelijke cliëntondersteuning via de 
gemeente iets voor je. Het informatiepunt Wajong kan je naar de juiste mensen 
doorverwijzen.  
 

Ik ben vooral benieuwd naar wat er mogelijk is, als (Wa)jongere zonder 
arbeidsperspectief. Na een hoop onduidelijk gedoe met het UWV kijk ik graag 
naar wat ik wel zou mogen. 

Vrijwilligerswerk, dagbesteding, studeren en eventueel een aantal uren per week 
werken(zie voorlichting webinar). 
 

Wat is arbeidsvermogen volgens de wet?  
Volgens de regels van Wajong heb je arbeidsvermogen als je voldoet aan deze 4 
voorwaarden: 

1. Je kunt een taak uitvoeren in een werkomgeving. Hiermee wordt bedoeld dat 
je misschien niet alle taken aankunt die horen bij een baan, maar wel een 
taak die onderdeel uitmaakt van de baan. 

2. Je kunt je houden aan afspraken. 
3. Je kunt minimaal 1 uur aansluitend je aandacht bij het werk houden. 
4. Je kunt per werkdag minstens 4 uur werken, tegen aangepast 

(gedispenseerd) loon. Of je kunt per werkdag minstens 2 uur werken, én per 
gewerkt uur kun je minstens het minimum(jeugd)loon per uur verdienen. 

Daarnaast is het zo dat als het UWV ziet dat aan de hand van deze criteria je op het 
moment van beoordelen geen arbeidsvermogen hebt, maar dit misschien in de 
toekomst wel kunt ontwikkelen, je op dit moment nog niet duurzaam 
arbeidsongeschikt bent, dus geen Wajong krijgt.  
 

Wij zijn ook benieuwd naar wat wel kan met nieuwe Wajong zonder 
arbeidsvermogen. Is het mogelijk om wel een paar uur (3 uur) per week 
betaald te werken, mag dit naast de Wajong?  

Ja, verdiensten worden gekort (75 cent per gewerkte euro wordt op de 
Wajonguitkering gekort). Je verdient dus per gewerkte euro 25 cent.  
 



Ik ben benieuwd wat mag bij Wajong zonder arbeidsvermogen. Wat mag er dan 
qua vrijwilligerswerk, dagbesteding? En wanneer leidt dat tot herkeuring 
arbeidsvermogen? 

Vrijwilligerswerk naast een Wajonguitkering mag onbeperkt. UWV ziet 
vrijwilligerswerk niet als werk. Het is wel belangrijk om dit aan het UWV te melden, 
maar het heeft geen gevolgen voor een herkeuring. 
 
Bij vrijwilligerswerk mag je maximaal 180 euro per maand aan 
vrijwilligersvergoeding krijgen, tot een maximum van 1800 euro per jaar. Verdien je 
meer dan 180 euro per maand of 1800 per jaar, dan wordt het bedrag dat je teveel 
krijgt van je Wajong afgetrokken. UWV gaat er dan namelijk vanuit dat u werkt. En 
dan heeft u kans dat u herkeurd gaat worden.  
 

Wat als uitkomst is: geen arbeidsvermogen maar geen Wajong? want niet 
duurzaam (aan te tonen).  

Als men niet kan beoordelen of geen arbeidsvermogen is in de toekomst wordt men 
afgewezen voor de Wajong en valt men onder de Participatiewet (gemeente).  
Je kan dan voor inkomensondersteuning bij de gemeente terecht voor een 
Participatiewet-uitkering. De gemeente moet jou dan helpen om alsnog werk of een 
studie te vinden waardoor je in de toekomst arbeidsvermogen hebt. UWV heeft in 
jouw situatie Wajong in eerste instantie waarschijnlijk afgewezen omdat ze niet 
kunnen vaststellen dat je in de toekomst geen arbeidsvermogen kunt ontwikkelen.  
 

Kan een Wajong aanvraag ook na de 18e verjaardag nog worden aangevraagd? 
Als blijkt dat iemand toch niet meekomt met de arbeidsmarkt? 

Ja, maar je moet dat voordat je 30 jaar bent aanvragen. 
Je komt in aanmerking voor de Wajong als je:  
Op je 18e verjaardag door ziekte of beperking duurzaam geen arbeidsvermogen 
hebt; of 
Na je 18e verjaardag door ziekte of beperking duurzaam geen arbeidsvermogen hebt 
en in het jaar onmiddellijk daaraan voorafgaand tenminste 6 maanden gestudeerd 
hebt. In de praktijk komt het erop neer dat je dit moet doen voordat je 30 jaar bent. 
Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het informatiepunt Wajong.  
 

Als je al 10 jaar cvs of ME hebt, kun je dan in  de Wajong terecht komen?  
Alleen als je voldoet aan de toegangscriteria, zoals hierboven vermeld. 
 

Weet iemand hoe hoog de Wajong is voor 2023 als je nog op school zit?  
75% van het wettelijk minimumloon. 
 

Wanneer kom je terecht in de Wajong en wanneer in de bijstand?  
Als je en duurzaam geen arbeidsvermogen hebt en tussen de 18 en 30 jaar bent 
kom je in de Wajong. Je komt in de Participatiewet (bijstand) als je wel 
arbeidsvermogen hebt.  
 



De Wajong is toch gewijzigd dat je iets moet doen. Doe je niets dan kan het 
toch zijn dat je Wajong-uitkering wordt stop gezet? 

In de oude Wajong en de Wajong 2010 moet men meewerken aan re-integratie als 
er sprake is van arbeidsvermogen. In de Wajong 2015 is re-integratie niet aan de 
orde omdat men alleen voor de Wajong in aanmerking komt als men geen 
arbeidsvermogen heeft. 
 

Als je geen arbeidsvermogen hebt en Wajong2015 hebt, ontvang je dus 75% 
van het wettelijk minimumloon. (Hoe) mag je dan nog bijverdienen om op een 
redelijk inkomen uit te komen? 

In principe ben je in de Wajong 2015 niet in staat om te werken. Als je bijverdient 
mag je van elke euro 25 cent houden. De rest wordt op de Wajonguitkering gekort. 
 

Wat gek dat je een opleiding moet hebben gevolgd. Hoe werkt dat bij 
thuiszitters?  

Deze eis geldt alleen voor mensen boven de 18 jaar (tot 30 jaar). Als jij kunt 
aantonen dat je thuiszit doordat je een beperking hebt die op of voor je 18e 
verjaardag ontstond, kun je een aanvraag doen op de Wajong. Zie eerdere vraag.  

 
Wat als een jongere 19 jaar is en niet in staat is om te studeren? Kan hij dan 
alsnog in aanmerking komen voor een Wajong?  

Dat kan als zijn beperkingen op of voor zijn 18e verjaardag zijn ontstaan en of er 
gebleken is dat hij duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. 
 

Als je als ouder mentorschap hebt voor je volwassen kind van 18, moet de 18 
jarige het zelf aanvragen of de mentor?  

Als het kind 18 jaar is kan hij zelf een aanvraag doen. De aanvraag kan ook door de 
mentor worden gedaan. 
 

Mijn dochter kan niet fysiek naar de arts toe vanwege ME/CVS, dit werd niet 
geaccepteerd. Heeft iemand daar ervaring mee? 

Deze vraag is in de webinar besproken, kijk het webinar terug op onze website.  
 

Hoe houdt het uwv rekening met dat je niet elke dag 4 uur kunt werken, maar 
misschien wel 1 dag 4 uur. (lange hersteltijd)  

Er is een protocol om arbeidsvermogen te beoordelen. Hier staan de eisen in.  
 

Formulier is ingestuurd. Weet u binnen welke termijn er een reactie van het 
UWV verwacht kan worden na een gesprek met arbeidsdeskundige. Het is 
inmiddels 5-6 weken en heb nog niets vernomen. Is hier een maximale termijn 
voor?  

Er is momenteel een tekort aan verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Er wordt 
geadviseerd contact op te nemen met het UWV en te vragen naar de stand van 
zaken. 
 



Betekent 4 uur per dag belastbaar dat je vijf dagen in de week 4 uur per dag 
belastbaar moet zijn?  

Daar gaat men wel van uit, zie ook de sheets van de webinar. 
 

Waarom is het percentage 75%? waar is dat op gebaseerd? De meeste 
Wajongers hebben wel hoge zorgkosten. 

Dit is wettelijk bepaald.  
 

Wie kan helpen met het re-integratie project? 
Je kunt je bij het UWV melden als je hulp wilt.  
 

Onze dochter heeft een WLZ indicatie. Kan de Wajong uitkering bestaan naast 
de WLZ- indicatie? 

Ja, dat is mogelijk. 
 

Dus 4 uur werken per dag, houdt eigenlijk in 20 uur per week werken? Of kan 
dat ook 1 of 2x per week 4 uur werken zijn?  

Nee, het is 4 uur per dag 5 dagen per week voor gedispenseerd loon of 2 uur per dag 
5 dagen per week tegen het wettelijk minimum loon.  
 

U zegt, UWV zal niet actief uit zichzelf hulp aanbieden voor re-integratie. Kan ik 
zelf dus wel hulp vragen? Moeten zij dan toch hulp bieden? 

U kunt zelf aangeven dat u ondersteund wil worden. Zij gaan u dan ondersteunen.  
 

Ik ben ook benieuwd hoeveel vrijwilligerswerk je mag doen zonder risico op 
herkeuring arbeidsvermogen.  

Vrijwilligerswerk naast een Wajonguitkering mag onbeperkt. UWV ziet 
vrijwilligerswerk niet als werk. Het is wel belangrijk om dit aan het UWV te melden, 
maar het heeft geen gevolgen voor een herkeuring.  
Bij vrijwilligerswerk mag je maximaal 180 euro per maand aan 
vrijwilligersvergoeding krijgen, tot een maximum van 1800 euro per jaar. Verdien je 
meer dan 180 euro per maand of 1800 per jaar, dan wordt het bedrag dat je teveel 
krijgt van je Wajong afgetrokken. UWV gaat er dan namelijk vanuit dat u werkt. En 
dan heeft u kans dat u herkeurd gaat worden.  
 

Kunnen huidige Wajongers die arbeidsvermogen hebben door terugslag in de 
gezondheid alsnog Wajong 2015 aanvragen?  

Nee, want men zit al in een Wajongregeling. Overstappen naar de Wajong 2015 is 
dan niet mogelijk, maar je kunt wel bij het UWV aangeven dat je opnieuw wilt 
worden beoordeeld. Bij toekenning “geen arbeidsvermogen” stijgt je 
Wajonguitkeringspercentage van 70% naar 75% van het wettelijk minimumloon. 
 

Bij mijn kind is het afgewezen 3 jaar geleden, nu zijn we in traject voor beschut 
werk en dat gaat ze wel krijgen. kan ze dan in de toekomst toch nog naar de 
Wajong?  

Nee, beschut werk betekent dat er arbeidsvermogen is. Als er arbeidsvermogen is 
vastgesteld is er geen recht op Wajong 2015. Als beschut werk op termijn niet 



haalbaar blijkt kan ze alsnog een herbeoordeling van het arbeidsvermogen 
aanvragen en kan ze wellicht alsnog in aanmerking komen voor Wajong. Heeft uw 
dochter 10 jaar na de eerste Wajong-aanvraag nog steeds geen werk, dan kan zij 
dan alsnog een Wajong-aanvraag doen en wordt deze toegekend als blijkt dat er 
duurzaam geen arbeidsvermogen is. 
 

Wat te doen als je Wajonger bent van voor 2010, hebt geprobeerd te werken, is 
9 maand gelukt, toen ingestort en alleen maar achteruit gegaan met gezondheid 
en energiebelasting. Kortom kan niet structureel inzetbaar zijn, ivm reuma, 
chronische vermoeidheid.   

 Als er arbeidsvermogen is bij het UWV aangeven dat je niet in staat bent te werken 
i.v.m. achteruitgang gezondheid. Wellicht wordt er dan vastgesteld dat er geen 
arbeidsvermogen is. 
 

Als een leerling van 16 uitstroomt naar dagbesteding vanuit voortgezet speciaal 
onderwijs zijn ze nog te jong om Wajong aan te vragen, maar met 18 zijn ze 
langer dan een jaar van school. Zijn er dan nog mogelijkheden?  

Men kan voor de 18e verjaardag Wajong aanvragen, als men 17 jaar en 3 maanden 
is. De beperking is voor zijn 18e verjaardag ontstaan en dat is een criteria voor een 
Wajong-uitkering. Men ontvangt de uitkering vanaf zijn 18e verjaardag.  
 

Als je een aantal jaren een bijstandsuitkering hebt ontvangen omdat je in het 
doelgroepenregister stond en nu blijkt dat er geen arbeidsvermogen is, kun je 
dan alsnog een Wajong aanvragen? Voor je 30ste?  

Ja dat kan, men moet dan ook aantonen dat men een half jaar een opleiding heeft 
gevolgd, of op je 18e verjaardag een ziekte of beperking hebben die recht geeft op 
de Wajong.  

 
Dochter (bijna 17) heeft progressieve ziekte, kan nu naar school met wat 
aanpassingen, hoopt te kunnen studeren. Wat is wijsheid, Wajong pas 
overwegen na studie/ als studie niet lukt?  

Men kan voor de 18e verjaardag Wajong aanvragen, als men 17 jaar en 3 maanden 
is. De beperking is voor zijn 18e verjaardag ontstaan en dat is een criteria voor een 
Wajong-uitkering. Men ontvangt de uitkering vanaf zijn 18e verjaardag. Ook met een 
Wajong kan en mag men studeren.  Een andere optie is te wachten na de studie voor 
een aanvraag voor de Wajong-uitkering, in tussentijd kan zij studietoeslag 
aanvragen bij de gemeente waar zij staat ingeschreven.  
 

UWV zal niet actief uit zichzelf hulp aanbieden voor re-integratie. Kan ik zelf dus 
wel hulp vragen? Moeten zij dan toch hulp bieden? 

Bij geen arbeidsvermogen kan men zelf het UWV benaderen voor ondersteuning. Zij 
gaan dan samen met u kijken wat mogelijk is aan ondersteuning. 
 

Wat nou als je vanaf je 18e tot je 29ste nog studeert en door ASS en chronische 
vermoeidheid inmiddels weet dat je nooit 100% deel kunt nemen aan de 



maatschappij, maar wel graag 24 uur (max) wilt werken. Waar kun je dan 
terecht? Is er een aanvulling om te kunnen voorzien in je levensbehoeften?  

Als er arbeidsvermogen is kan men, bij part time verdiensten, een aanvulling krijgen 
vanuit de Participatiewet (gemeente). 
 

Is het raadzaam om een herziening aan te vragen? Zodat je niet terug valt naar 
2015? 

Neem hierover even contact op met het Informatiepunt Wajong. Wij helpen je graag 
verder.  
 

Waarop is die 75% gebaseerd?  
Op het ontbreken van arbeidsvermogen, bij wel arbeidsvermogen in de oude Wajong 
en de Wajong 2010 is het 70%.  
 

Hoeveel uur per week mag je vrijwilligers werk doen bij een Wajong? 
Onbeperkt zolang de vrijwilligersvergoeding niet boven de 180 euro per maand/1800 
euro per jaar uitkomt. Vrijwilligerswerk naast een Wajonguitkering mag onbeperkt. 
UWV ziet vrijwilligerswerk niet als werk. Het is wel belangrijk om dit aan het UWV te 
melden, maar het heeft geen gevolgen voor een herkeuring.  
Bij vrijwilligerswerk mag je maximaal 180 euro per maand aan 
vrijwilligersvergoeding krijgen, tot een maximum van 1800 euro per jaar. Verdien je 
meer dan 180 euro per maand of 1800 per jaar, dan wordt het bedrag dat je teveel 
krijgt van je Wajong afgetrokken. UWV gaat er dan namelijk vanuit dat u werkt. En 
dan heeft u kans dat u herkeurd gaat worden.  
 

Hoe lang is de Wajong geldig? 
Tot de AOW-gerechtigde leeftijd. 
 

Mag je met Wajong wel iets van inkomen hebben? Uit bijvoorbeeld kleine 
opdrachtjes die een paar tientjes per maand opleveren? 

Ja, echter van elke euro die men verdiend wordt 75 cent bij geen 
arbeidsvermogen/70 cent bij arbeidsvermogen gekort op de Wajonguitkering. 
 

Begrijp ik het goed dat je met een Wajong mag studeren en mag dat dan ook 
een Mbo BBL opleiding zijn?  

Deze vraag is in de webinar beantwoord. Kijk het webinar terug op de website. 
Inkomsten worden verrekend met de Wajong, maar in principe mag je wel een BBL 
opleiding doen.  
 

Hoe hoog is de Wajong als je ook nog tot je 20e naar school gaat? 
75% van het wettelijk minimum loon geldend voor je leeftijd.  
 

Hoeveel uren mag je dan werken als vrijwilliger?  
Onbeperkt zolang de vrijwilligersvergoeding niet boven de 180 euro per maand/1800 
euro per jaar uitkomt. Vrijwilligerswerk naast een Wajonguitkering mag onbeperkt. 
UWV ziet vrijwilligerswerk niet als werk. Het is wel belangrijk om dit aan het UWV te 
melden, maar het heeft geen gevolgen voor een herkeuring.  



Bij vrijwilligerswerk mag je maximaal 180 euro per maand aan 
vrijwilligersvergoeding krijgen, tot een maximum van 1800 euro per jaar. Verdien je 
meer dan 180 euro per maand of 1800 per jaar, dan wordt het bedrag dat je teveel 
krijgt van je Wajong afgetrokken. UWV gaat er dan namelijk vanuit dat u werkt. En 
dan heeft u kans dat u herkeurd gaat worden.  

 
Stel: Je vindt zelf wel werk. Werkgever wil betalen. Maar, door je beperking, is 
niet duidelijk wanneer je wel of niet beschikbaar bent. Wat mag de werkgever 
dan wél geven als "beloning", ipv een salaris? 

Bij betaald (regulier) werk staat daar loon tegenover geen beloning. 
 

Hoeveel mag je bijverdienen? 
Er is geen grens. Van elke euro die je verdiend wordt er 75 cent (bij geen 
arbeidsvermogen)/70 cent bij arbeidsvermogen gekort op de Wajonguitkering. 
 

Dus je mag gewoon bijvoorbeeld 20 uur vrijwilligerswerk in de week doen? Ook 
als je geen arbeidsvermogen hebt. Is er dan niet een risico dat ze je gaan 
herkeuren?  

Nee, want het betreft geen betaald werk en er is geen dienstverband. 
 

Wordt je Wajong-uitkering niet stop gezet wanneer je een paar uur gaat 
werken? En dan overgezet naar een bijstandsuitkering?  

Nee niet direct , als er structureel (ongeveer een jaar) wordt gewerkt kan het 
Arbeidsvermogen worden her beoordeeld. Dit hangt af van het gemiddeld aantal uur 
per week. Als dit bijv. twee uur per week is, is de kans klein dat het UWV overgaat 
tot herbeoordeling. Maar, UWV heeft afgesproken tot 1 oktober 2027 niet te 
herkeuren. Dus tot die tijd mag je gewoon werken, met behoud van je Wajong-
uitkering. 
 

Als je wel gaat werken/probeert te gaan werken, behoud je dan de Wajong 
2015? En mag je dan je verdiende geld behouden of wordt dat afgetrokken van 
de Wajong?  

Als je structureel kan werken (na ongeveer een jaar) kan het UWV een 
herbeoordeling van het arbeidsvermogen doen. Alle inkomsten worden gekort op de 
Wajonguitkering. Van elke euro wordt 75 cent bij geen Arbeidsvermogen/70 cent bij 
Arbeidsvermogen gekort op de Wajonguitkering. 
 

Is zelfstandig werken mogelijk? Bijvoorbeeld betaald bijles geven?  
Ja, dat is mogelijk. 
 

Mijn vriend heeft Wajong 2015 en mocht van het UWV geen vrijwilligerswerk 
doen omdat het woord 'werk' erin zat. Hoe zit dat precies?  

Men heeft waarschijnlijk beoordeeld of men geen betaald werk doet dat is gelabeld 
als vrijwilligerswerk. Vraag dit voor de zekerheid na bij het UWV. Wij kennen de 
inhoudelijke casus niet.  
 



Klopt het dat je met een Wajong zonder arbeidsvermogen 1500 euro per jaar en 
150 per maand mag bijverdienen?  

Ja, dat is mogelijk. Dit bedrag wordt gekort op de Wajonguitkering (75 ct per euro 
bij geen arbeidsvermogen). Als men een jaar heeft gewerkt kan het UWV bij de 
mensen die in de Wajongregeling 2015 zitten een herbeoordeling van het 
Arbeidsvermogen doen. Als dan wordt vastgesteld dat er arbeidsvermogen is wordt 
de Wajonguitkering beëindigd en gaat men naar de participatiewet (gemeente).  
 

Kan je als nieuwe Wajonger ook in die lijst komen waar oude Wajongers ook 
inzitten, dat de werkgever gecompenseerd wordt?  

Nee, de nieuwe Wajonger zit in de Wajong 2015 zonder arbeidsvermogen. Dit houdt 
in dat is beoordeeld dat men niet kan werken. 
 

Hoe zit dat als je zzp/freelance/eigen bedrijfje iets probeert te gaan doen? 
Dat mag. Dan gelden dezelfde kortingregels en herbeoordelingsregels bij 
arbeidsvermogen. 
 

Vrijwilligersvergoeding mag alleen bij een nonprofit organisatie toch?  
Nee, dat mag ook bij andere organisaties. 
 

Mag je een kind met Wajong financieel ondersteunen, of wordt dat in mindering 
gebracht op de uitkering?  

Ja dat mag. De ondersteuning (bijv. geld) wordt niet in mindering gebracht op de 
uitkering. 
 

Gaat het UWV dus niet zelf actief herbeoordelen als je vrijwilligerswerk doet?  
Nee, dat klopt. 
 

Je gaat er toch niet op vooruit als je afhankelijk bent van toeslagen en minimaal 
uren gaat werken (onder 10 uur)?  

Dat weten we niet precies, omdat het afhankelijk is van andere 
inkomensondersteunende maatregelen. Neem hiervoor contact op met de 
belastingdienst.  
 

Ik merk aan mezelf (zit in Wajong 2015) dat ik een grote drempel ervaar om 
met betaald werk te gaan starten (doe nu alleen vrijwilligerswerk). Ik vraag mij 
vooral af: vanaf hoeveel uur per week werken gaat het UWV een herbeoordeling 
overwegen (of wordt de Wajong stopgezet)?  

Er is geen minimum aantal uur bekend. Men kijkt of er structureel gewerkt wordt 
gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). De Wajong wordt alleen 
beëindigd als er arbeidsvermogen blijkt te zijn. 
 

Ik doe nu de studie life coaching en dit vind ik enorm leuk. eerder heb ik 
lezingen gegeven over positief omgaan met een onzichtbare ziekte. omdat ik 
ook heel positief met mijn aandoening omga. Ik wil na mijn opleiding graag 2 
uurtjes in de week coaching geven ( vrijwilliger ) want wil ook mensen helpen 



die normaal dit niet kunnen betalen. Mag dit voor mij zelf. Uiteraard vraag ik 
geen vergoeding.  

Men mag vrijwilligerswerk doen. Dit moet echter altijd gemeld worden aan het UWV. 
We adviseren daarom dit vooraf voor te leggen aan het UWV. 
 

Als jullie het over werken hebben, hebben jullie het dan over betaald werk? 
Vallen vrijwilligerswerk of dagbesteding daar ook onder? 

Het gaat dan over betaald werk. 
 

Geldt dit nieuwe ook voor Wajong vóór  2010 zonder arbeidsvermogen?  Ik heb 
vanuit de wsw een ondergrensindicatie.  

Neem voor deze vraag contact op met het Informatiepunt. Wij hebben meer info 
nodig om de vraag goed te kunnen beantwoorden. 
 

Wet verbeterde Wajong (2021) spreekt over herlevingsrecht. Maw herleving 
naar Wajong. Klopt dit?  

Dit betekent dat men, als men i.v.m. betaald werk geen Wajong meer ontving, weer 
aanspraak kan maken op een Wajonguitkering als de gezondheidssituatie is 
verslechterd en men voorheen een Wajonguitkering had.   
 

Vanaf hoeveel uur werk zal je in de Wajong2015 waarschijnlijk voor een 
herkeuring opgeroepen kunnen worden? 

Als je structureel minimaal twee uur per dag werkt tegen wettelijk minimum loon vijf 
dagen in de week of vier uur per dag tegen gedispenseerd loon vijf dagen per week. 
 

Bouw je met Wajong pensioen op? 
Nee, je hebt recht tot aan je AOW op Wajong, daarna kom je in de AOW.  
 

Wat zijn de kaders voor die herbeoordeling? Bij hoeveel uur? Hoe kan ik anders 
besluiten wat verstandig is in werk uitvoeren.  

Volgens de regels van Wajong heb je arbeidsvermogen als je voldoet aan deze 4 
voorwaarden: 

1. Je kunt een taak uitvoeren in een werkomgeving. Hiermee wordt bedoeld dat 
je misschien niet alle taken aankunt die horen bij een baan, maar wel een 
taak die onderdeel uitmaakt van de baan. 

2. Je kunt je houden aan afspraken. 
3. Je kunt minimaal 1 uur aansluitend je aandacht bij het werk houden. 
4. Je kunt per werkdag minstens 4 uur werken, tegen aangepast 

(gedispenseerd) loon. Of je kunt per werkdag minstens 2 uur werken, én per 
gewerkt uur kun je minstens het minimum(jeugd)loon per uur verdienen. 

 
Maar als zij door dezelfde beperking een terugval krijgen, is geen aanspraak 
meer op de Wajong mogelijk?  

Bij terugval kan men, als men niet meer kan werken, weer een beroep doen op de 
Wajong (als er een Wajongaanspraak was in het verleden). 
 



Als je Wajong toegekend hebt gekregen en dus geen arbeidsvermogen hebt, 
maar vervolgens een opleiding gaat doen en daarvoor stage moet lopen. Kan je 
dan ook opgeroepen worden voor een herkeuring? Omdat stage wellicht als 
werk wordt gezien?  

Is beantwoord in de webinar. Deze vraag is in de webinar beantwoord. Kijk het 
webinar terug op de website. Inkomsten worden verrekend met de Wajong, maar in 
principe mag je wel een BBL opleiding doen.  
 

Hoe zit het als je door kleine opdrachtjes (paar uur per week) een paar tientjes 
verdient per maand,  valt dat ook onder loon? 

Ja, het valt onder inkomsten uit arbeid. 
 

Hoe zit het met vrijwilligerswerk en Wajong 2015? Men mag vrijwilligerswerk 
doen.  

Men is verplicht dit altijd te melden aan het UWV. 
 

Kun je ook weer opnieuw een aanvraag doen als je al eens eerder een Wajong 
hebt gehad? 

Ja, we adviseren dit wel te melden in de aanvraag zodat het UWV hier bij de 
beoordeling rekening mee kan houden. Het wordt dan vaak een verkorte procedure. 
 

Er zijn dan 4 voorwaarden voor de Wajong, maar elke verzekeringsarts en of 
arbeidsdeskundige beoordeeld dit naar eigen mening. Want wat bepaald dat je 
geen 4 uur kunt werken?  

De verzekeringsarts stelt de belastbaarheid vast. Aan de hand daarvan gaat de 
Arbeidsdeskundige functies selecteren die kunnen bij de vastgestelde belastbaarheid. 
Bij de geselecteerde functies wordt gekeken of het reëel is of iemand met zijn 
beperkingen dit een aantal uur kan doen. 
 

Ik begreep laatst van het Wajongpunt dat als je vanuit de Wajong gaat werken, 
je altijd mag terugvallen op de Wajong als het niet meer gaat. Klopt dat?  

Ja, dat klopt als je gezondheid verslechterd waardoor je niet meer kan werken. 
 

Kunnen ze arbeidsmatige dagbesteding ook zien als arbeidsvermogen?  
Nee, dat blijft dagbesteding. 
 

Is er ruimte om te proberen te werken met Wajong 2015? 
Ja, je kunt proberen te werken, maar je loopt wel kans op een herkeuring als je 
arbeidsvermogen hebt. 
 

En zouden de verschillende Wajongregelingen niet gelijkgetrokken worden? 
Qua uitbetaling is het gelijkgetrokken en er zijn regelingen vervallen (bijv. 
bremanregeling).        
 

Wajong 2015 en toch een thuisopleiding doen? Kans op herbeoordeling?  
Nee, een thuisopleiding is geen werk. 
 



Wat is de reden van Wajong 75% minimumloon als arbeidsvermogen niet 
mogelijk is. Waarom is dit niet gewoon 100% minimumloon? Dat zou naar mijn 
idee eerlijker zijn, je kunt tenslotte niets bijverdienen in principe.  

Dit is een politiek besluit. 
 

Kan het UWV je inkomen controleren bij de Belastingdienst is mijn vraag?  
Inkomsten worden doorgegeven va de belastingdienst aan het UWV. 
 

Als je Wajong toegekend hebt gekregen en dus geen arbeidsvermogen hebt, 
maar vervolgens een opleiding gaat doen en daarvoor stage moet lopen (geen 
BBL). Kan je dan ook opgeroepen worden voor een herkeuring? Omdat stage 
wellicht als werk wordt gezien?  

Is beantwoord in het webinar. Kijk het webinar terug op de website. Inkomsten, 
zoals een stagevergoeding worden verrekend met de Wajong, maar in principe mag 
je wel een opleiding doen. Een opleiding of stage is geen werk, dus je zult niet 
worden opgeroepen voor een herkeuring.  
 

Ik herhaal deze even want ik ben wel erg benieuwd: Hoe zit dat als je 
zzp/freelancer word, of je eigen bedrijfje of zoiets probeert te gaan 
opzetten/doen? Dan kun je veel beter met je eigen beperkingen rekening 
houden. Maar je loon is dan natuurlijk wel heel erg onzeker/verschillend. 

Je moet je winst doorgeven aan het UWV. Deze wordt gekort op de W uitkering. 
I.a.v. de winst kan men een fictief bedrag hanteren waarbij het UWV op 
voorschotbasis de uitkering uitbetaald. Dit wordt als de definitieve winst bekend is 
achteraf gecorrigeerd. 
 

Waarom word je gestraft door je 'beperking' met een 75% van het minimum? 
Waarom krijg je geen minimum?  

Dit is een politiek besluit.  
 

De plek waar je vrijwilligerswerk doet moet wel aan bepaalde eisen voldoen wil 
je hier een vergoeding voor kunnen krijgen, anders wordt het gezien als loon. 
Klopt dit?  

Nee, men kijkt naar de verdiensten. Vrijwilligerswerk naast een Wajonguitkering mag 
onbeperkt. UWV ziet vrijwilligerswerk niet als werk. Het is wel belangrijk om dit aan 
het UWV te melden, maar het heeft geen gevolgen voor een herkeuring.  
Bij vrijwilligerswerk mag je maximaal 180 euro per maand aan 
vrijwilligersvergoeding krijgen, tot een maximum van 1800 euro per jaar. Verdien je 
meer dan 180 euro per maand of 1800 per jaar, dan wordt het bedrag dat je teveel 
krijgt van je Wajong afgetrokken. UWV gaat er dan namelijk vanuit dat u werkt. En 
dan heeft u kans dat u herkeurd gaat worden.  
 

Begrijp ik goed dat er vanaf 2027 wel een herbeoordeling te verwachten is bij 
oude Wajong?  

Als men werkt zonder arbeidsvermogen en men werkt structureel een aantal uur per 
week kan er vanaf 2027 een herbeoordeling worden gedaan. 
 



Hoe zit het eigenlijk met betaalde stages en Wajong?  
Stages worden niet als werk aangemerkt en stagevergoeding wordt gekort op de 
Wajonguitkering, je mag daarvan 25% houden als je geen arbeidsvermogen hebt en 
30% als je wel arbeidsvermogen hebt. 
 

Kan na een herbeoordeling 2015 nog steeds beoordeling geen arbeidsvermogen 
zijn als je 4u per week bv. gaat werken?  

Ligt eraan, wat de situatie precies is, maar bij slechts 4u per week gaat men er niet 
snel vanuit dat je arbeidsvermogen hebt. Het gaat dan meer over 4u per dag tegen 
gedispenseerd loon of 2u per dag tegen wettelijk minimumloon en dat dan elke dag 
van de werkweek (=20 of 10u per week).  
 

Wat te doen als oude Wajongers nu blijkt dat je echt geen arbeidsvermogen 
hebt? Je overleeft, met steun van velen. 

Graag contact opnemen met het informatiepunt omdat de context niet helemaal 
duidelijk is. 
 

Wordt arbeidsmatige dagbesteding gezien als arbeid? Mag dat wel als je een 
Wajong 2015 hebt?  

Nee wordt niet gezien als arbeid, mag als je Wajong 2015 ontvangt. 
 

Is een bijstandsuitkering niet bedoeld als een tijdelijke uitkering?  
Niet altijd, dat hangt van de persoonlijke situatie af. 
 

Sinds 1 januari 2021 is de regelgeving veranderd. Klopt het dat je altijd terug 
kan vallen op je Wajong 2015 als de gezondheid weer verslechtert?  

Ja, dat klopt. 
 

Denkt u dat de Wajong snel zal veranderen zodat er meer mogelijkheden 
komen?  

Hier hebben wij geen zicht op.  
 

Hoe heet die meneer van de presentatie en is hij te bellen? 
Zijn naam is Jelle Bosch en hij werkt bij Edunova. Je kunt op deze manier met hem 
in contact komen. 
 

Als je partner een inkomen heeft, heb je dan nog recht op bijstand? 
Dat ligt aan de hoogte van het inkomen van je partner.  
 

Waar kun je zien hoelang je al Wajong hebt?  
Dat staat op de uitkeringsspecificatie. 
 

Waar kan ik vragen stellen die nu niet beantwoord worden?  
Bij het Informatiepunt Wajong. 
 



Kunnen alle Wajongers 2015 die willen proberen of werken lukt per 1-4-2023 
recht op dispensatieloon? en kunnen zij ook een beschut werk advies 
aanvragen? 

Loondispensatie kan worden aangevraagd. Beschut werk niet. 
 

Kun je door de gemeente verplicht worden om over te stappen van eigen 
inkopen via pgb naar WMO want de keukentafelgesprekken jaarlijks zijn zeer 
vermoeiend? 

Herindicatie worden altijd door de Wmo gedaan. Dat heeft niks met de leveringsvorm 
te maken (pgb). 
 

Als je een indicatie hebt voor dagbesteding en budget daarvoor, waar krijg je 
dan een uitkering voor dagelijkse onderhoud en wonen? Krijg je dan ook daarbij 
nog een bijstandsuitkering?  

Men kan naast de zorgindicatie een Wajonguitkering of een uitkering vanuit de 
Participatie-wet (bijstand) als inkomen ontvangen.   
 

Bestaat dagbesteding bv. ook voor hoogopgeleide functies, maar bv. maar 2 uur 
per week ivm cvs?  

Dagbesteding gaat per dagdeel. Men kan dit aanpassen in duur. Mogelijk ook voor 
hoogopgeleide functies. 
 

WLZ hanteert toch eigen bijdrage?  
Ja, een hoge en een lage eigen bijdrage. Zie voor meer info de website van het CAK. 
 

Als je Wajong toegekend hebt gekregen en dus geen arbeidsvermogen hebt, 
maar vervolgens een opleiding gaat doen en daarvoor stage moet lopen (geen 
BBL). Kan je dan ook opgeroepen worden voor een herkeuring? Omdat stage 
kunnen lopen wellicht als arbeidsvermogen wordt gezien?  

De vraag is in de webinar beantwoord. Kijk het webinar terug op de website. 
Inkomsten worden verrekend met de Wajong, maar in principe mag je wel een BBL 
opleiding doen.  
 

Ik doe nu een thuis studie via het stapbudget. Vanwege mijn energie 
belastbaarheid kan ik zelf mijn tijd in vullen. Ik doe de studie Life coaching. 
Coaching heeft mij altijd getrokken, Voorheen heb ik lezingen ontwikkeld en 
gegeven over positief omgaan met je onzichtbare ziekte. Dat was erg leuk om te 
doen. Graag zou ik na deze cursus de coaching gratis voor mensen aan willen 
bieden voor minimaal 3 uur in de week. Zou dat mogen? En mag ik daar ook een 
site voor maken?  

Vrijwilligerswerk mag altijd maar moet altijd gemeld worden bij het UWV. In deze 
situatie adviseer ik contact op te nemen met de arbeidsdeskundige van het UWV en 
uw vraag te bespreken. Wellicht kunnen ze u ook ondersteunen bij bijvoorbeeld het 
maken van een website.  
 



Kan iemand naast  3x dagen beschut werk (met indicatie) ook 1-2 dagen 
dagbesteding vanuit WLZ verrichten?  

Theoretisch wel, in de praktijk moet men dit goed kunnen regelen. 
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