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Wat is het doel van de verandering?
Met de verandering krijgen Wajongers die (meer) gaan werken een hoger inkomen. Ook
kunnen zij hun uitkering behouden als zij een opleiding doen. Wajongers hoeven ook
minder bang te zijn om hun uitkering kwijt te raken. Bijvoorbeeld als ze aan het werk gaan,
of als hun baan stopt. Ze kunnen altijd terugvallen op de Wajong als de gezondheid
is verslechterd.

Wat is het doel van de verandering?
Waarom is de Wajong veranderd?
De oude regels waren verschillend en ingewikkeld.
Ook waren er regels waardoor mensen met een
Wajong-uitkering niet meedoen
in de maatschappij:
> omdat ze niet meer verdienen als ze gaan werken.
> of omdat ze bang zijn dat ze niet meer terug
kunnen in de Wajong, als ze hun baan verliezen.
Door de veranderingen kunnen Wajongers
makkelijker meedoen in de maatschappij.

Wanneer verandert de Wajong?
Sinds 1 september zijn de
studiemaatregelen ingegaan.
Sinds 1 januari gelden ook de
regels over de hoogte van de
Wajong uitkering. Hetzelfde
geldt voor de verbreding van de
regels voor het eindigen en
herleven van het recht op
Wajong.

De nieuwe regels
Nieuwe regels
> In het algemeen houden Wajongers die werken 30 cent
van iedere euro die ze verdienen. Als ze kunnen werken
> Wajongers die werken met loondispensatie houden
meer dan 30 cent van iedere euro.
> Als een Wajonger met loondispensatie meer dan 4
dagen werkt, dan is het inkomen minstens hetzelfde als
> Als een Wajonger in december 2020 en januari 2021
uit, dan krijgt de Wajonger van UWV een garantiebedrag
de berekening van het garantiebedrag op:
veranderingen-wajong/garantiebedrag/index.aspx

> Voor Wajongers die zes jaar aaneengesloten hebben
gewerkt en daardoor bijna in aanmerking kwamen voor
uitzondering gemaakt.
Deze groep ontvangt een garantiebedrag op basis van de
betekent. Ook wordt er gekeken naar een mogelijkheid
om de duur van de garantietermijn
aan te passen indien dit nodig is als gevolg
van de coronacrisis.
> Wajongers die duurzaam geen mogelijkheden tot
arbeidsparticipatie hebben houden 25 cent van iedere
euro die ze verdienen.

Wajong2010

Wajong2015

Iemand met een Wajong2010 kan
een opleiding doen zonder dat de
uitkering lager wordt.

Iemand met Wajong2015 kan een
opleiding doen en het recht op
Wajong2015 behouden.

en een opleiding

en een opleiding

Een Wajonger die onderwijs volgt
en duurzaam geen mogelijkheden
tijdens de opleiding in aanmerking
komen voor de Wajong 2015.

Stoppen en weer beginnen in de Wajong
Als iemand met een Wajong2010 geen
jaar of de Wajong doorgaat of stopt (dat was 1
jaar). Een Wajonger houdt Wajongrecht
bij gebruik van:

Passend werk accepteren
Iemand die een re-integratie traject volgt maakt
afspraken met het UWV. Een afspraak kan zijn om
aanbod van passend werk te accepteren. Men is
dan verplicht om passend werkaanbod
te accepteren.

> een regiotaxi of deeltaxi
> een tolk Nederlands, gebarentaal
of een voorleeshulp

De Wajong op eigen verzoek stoppen

> een jobcoach
> Iemand die stopt met de Wajong kan - als dat
nodig is door een verslechterende gezondheid tot het pensioen weer terug in de Wajong.

uwv

Mensen in de Wajong kunnen zelf
hun uitkering stoppen. Net zoals in
de Wajong2010 en Wajong2015. Dit
kan door contact op te nemen
met het UWV.

