
Gemeente had liever een Wajonger! 

 

 

 
 

a Citeer uit bovenstaand krantenbericht de zin waaruit blijkt dat er met 

betrekking tot de Wajong sprake is van verplichte solidariteit. 

 

Gebruik bron 5 bij de vragen b en c. 

b Laat met een berekening zien dat na invoering van de WWB het beroep op de 

Wajong relatief sterker is toegenomen dan in de voorgaande periode van 1 

januari 1999 tot 1 januari 2004. 

c Beschrijf aan de hand van de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen 

de conjunctuur in Nederland vanaf 2005. 

 

De 27-jarige alleenstaande Sander heeft een Wajong-uitkering. Op 1 januari 

2011 bedroeg zijn uitkering € 1.076,40 per maand. 

Jaarlijks per 1 januari wordt het bedrag van de uitkering aangepast. In 2011 

bedroeg de gemiddelde stijging van de cao-lonen 1,75%. 

 

Gebruik bovenstaande gegevens en bron 6 bij de vragen d en e. 

d Bereken de hoogte van de uitkering die Sander vanaf 1 januari 2012 zou 

moeten ontvangen, wil er sprake zijn van een waardevaste uitkering. 

 

twee fragmenten uit een krantenbericht van oktober 2011: 

 

“Sinds 2004 neemt het aantal Wajong-uitkeringen sterk toe. Als de instroom 

in deze regeling zo doorgaat, zijn er méér dan 400.000 Wajongers in het 

jaar 2040. De Wajong is een sociale regeling voor mensen die vóór hun 

18e levensjaar arbeidsongeschikt zijn en voor studenten die voor hun 30ste 

levensjaar arbeidsongeschikt raken. De Wajong-uitkering wordt door de 

Rijksoverheid betaald uit de belastingen.” 

 

“In januari 2004 werd de nieuwe bijstandswet (WWB) van kracht. De 

gemeenten in Nederland verzorgen de uitvoering van de WWB. Het geld 

daarvoor ontvangen ze van de Rijksoverheid op basis van een vast 

budget dat gerelateerd is aan het inwoneraantal van de gemeente. De 

gemeenten hebben een prikkel om zoveel mogelijk te besparen op de 

bijstandsuitkeringen, omdat zij het niet gebruikte deel van het budget voor 

andere uitgaven kunnen inzetten. De bijstandsuitkering is gebaseerd op 

het sociaal bestaansminimum: 70% van het brutominimumloon. Bijstand is 

een sociale voorziening voor mensen zonder betaald werk.” 
 



e Is die waardevaste uitkering per 1 januari 2012 ook welvaartsvast? 

Verklaar het antwoord met een berekening. 

 

De regering is van plan om de gemeenten ook verantwoordelijk te maken voor 

de uitvoering van de Wajong. De Wajong wordt dan net als de bijstand een 

onderdeel van het vaste budget dat gemeenten ontvangen voor alle sociale 

voorzieningen. Hiermee wil de regering een einde maken aan wat zij noemt 

‘het substitutie-effect bij de gemeenten tussen bijstand en Wajong’. 

f Leg de redenering van de regering uit hoe deze maatregel een einde kan 

maken aan dit substitutie-effect. 

Gebruik ongeveer 40 woorden. 

 

bron 5 aantal uitkeringen 1999-2010 (in duizendtallen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron 6 consumentenprijsindex (CPI) Nederland 2005-2011 

 

 

 


