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9. Onderzoekmethode (indien van toepassing)
Onbekend, maar uit bestaande onderzoeken / literatuur conclusies overgenomen om tot
nieuwe conclusie te komen.
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11. Doelgroep/populatie
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12. Samenvatting van de resultaten
De groei van De Wajong wordt verklaard door: 1. Bekendheid Wajong groter; 2. Nieuwe
ziektebeelden worden vaker als diagnose voor toetreding tot de Wajong gesteld
(erkenning van nieuwe ziektebeelden en een betere herkenning van bestaande ziekten
als ADHD en autisme, gevolg grotere potentiële groep) 3. Gemeenten stimuleren
uitkeringsgerechtigden met arbeidsbeperkingen richting Wajong (ipv bijstand); 4.
Vanuit voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) stromen meer
jongeren door naar Wajong (inmiddels 50 %). (dit onderwijs kent op zichzelf ook meer
leerlingen de laatste jaren, mede verklaard doordat reguliere onderwijs groter beroep
doet op communicatieve en sociale vaardigheden)
De hoge eisen van de maatschappij hebben hun weerslag op het onderwijs en de soort
banen die er bestaan. Deze passen steeds minder bij (potentiële) Wajongers.
De arbeidsdeelname van Wajongers is (nog) gering. Dit komt deels door de
beeldvorming bij werkgevers over de Wajonger, zijn productieniveau en het (leren)
omgaan met mensen met een psychische stoornis. De GGZ zou de beeldvorming bij
werkgevers kunnen verbeteren en deze hierbij kunnen begeleiden.
Aangezien de arbeidsmarkt in de toekomst steeds krapper wordt, zou het van
maatschappelijk en persoonlijk belang van de Wajonger goed zijn om, als werkgever en
overheid, na te denken over de rol van Wajongers in die markt. De overheid zou een
goede eerste stap kunnen zetten door zelf Wajongeren aan te nemen en de
aanbestedingen aan voorwaarden te laten voldoen (% Wajongers). Ze zouden hierbij de
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) goed kunnen gebruiken, waardoor je een
goed WMO beleid kunt combineren met meer Wajongers aan het werk.

13. Conclusie
De groei van de Wajonger zal blijven groeien, mede ook aangezien de maatschappij en
daarbij de gevraagde arbeidsvaardigheden complexer worden. Om deze Wajonger aan
het werk te kunnen krijgen zal de overheid beleid moeten ontwikkelen, waardoor deze
Wajonger ook aan het werk kan komen en blijven. De WMO zou hierbij ingezet kunnen
worden, waardoor je een goed WMO beleid kunt combineren met een Wajonger aan het
werk.
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