
WERKEN VANUIT DE WAJONG 

Sinds 1 januari 2021 zijn de regels van de Wajong veranderd. Deze verandering heet 'de 

vereenvoudiging van de Wajong', maar toch blijft het nag steeds behoorlijk ingewikkeld. 

De nieuwe wetgeving is van belang als je werkt vanuit de Wajong. De manier waarop 

je inkomsten uit werk warden verrekend met de uitkering is namelijk veranderd. Karin 

van den Bosch {werkt zelf vanuit de Wajong) sprak twee mensen met autisme en een 

Wajonguitkering over hun ervaringen: Danielle de Rue en Floor Schmeets. 
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ledereen in de Wajong 
valt nu onder een 
nieuwe regeling 

Door Karin van den Bosch 

Floor Schmeets (29) woont in Gouda. Ze kreeg voor het 

eerst een autismediagnose toen ze achttien was. Op 

hoar 21e werd deze diagnose bevestigd na een nieuw 

diagnostiektraject. Ze is financieel medewerker bij 

werkgeversvereniging AWVN. In juni 2021 is ze daamaast 

een eigen bedrijf gestart als autismecoach (ZZP): 

Insight Aul. Floor volt vanaf 2013 onder de Wajong. 

insightaut.nl 
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Danielle de Rue zat als kind op het speciaal 

onderwijs. Op hoar zestiende liep ze. vanuit 

het voortgezet speciaal onderwijs, stage 

bij de postkamer van De Telegraaf. Na hoar 

stage kwam ze door in dienst. moor dit liep al 

snel niet goed. Danielle: 'Eerst werkte ik twee 

dagen in de week. Maar na een paar maanden 

moest ik elke dog goon werken. en dot ging 

niet. Het was afwisselend werk. moor ik kon 

de werkdruk niet aan. Ook was het lastig dot 

ze steeds mijn dagstructuur veranderden, 

bijvoorbeeld de volgorde waarin ik de post 

moest rondbrengen. Oat trok ik niet. lk kwam 

thuis te zitten. Mijn ouders vroegen toen 

een Wajonguitkering voor me aan. Omdat ik 

nag zeventien was, en pas een halfjaar later 

achttien zou warden. deed het GAK. zoals het 

UWV toen nag heette. door heel moeilijk over. 

Die man van het GAK zei: "Dan moet ze terug 

naar school. Korn over een halfjaar maar terug.' 

Mijn ouders hebben toen met uithuiszetting 

moeten dreigen om voor elkaar te krijgen dot 

ik eerder die Wajong kreeg. Uiteindelijk kreeg 

ik een halfjaar een ziektewetuitkering en vanaf 

mijn achttiende Wajong." 

Floor: 

Burn-out 

Floor Schmeets slaagde voor de mbo

opleiding bedrijfsadministratie. Aansluitend 

ging ze bedrijfsadministratie studeren op het 

hbo, maar na drie maanden school was ze 

totaal overbelast. 

Ze kreeg een 

burn-out, werd 

'40 uur per 

week werken is 

depressief en stopte 

met hoar studie. 

Haar toenmalige 

begeleiders raadden 

haar aan een 

Wajonguitkering 

aan te vragen. Floor: 

voor mij te veel' 

"lk zat toen in een 

zware periode, dus zelf was ik hier niet zo mee 

bezig. Tijdens mijn stages had ik wel gemerkt. 

dat veertig uur per week werken voor mij te 

veel is. lk kon prive niets meer doen, omdat 

mijn energie op was. 

Mijn trajectbegeleider van Kwintes {zij bieden 

begeleiding bij wonen. werken en leren) belde 

mijn vroegere stagebegeleiders om te vragen 

hoe ik werk en wat hun advies was. Hun 

antwoorden waren voor mij niet altijd fijn om 

te horen. Daardoor ging ik wel beseffen dot 

het slim was Wajong aan te vragen, zodat 

ik rustig mijn arbeidscarriere kon opbouwen. 

Oak leek het ons verstandig om aan het begin 

een jobcoach in te zetten. en om bepaalde 

aanpassingen aan het werk te doen. Zander 

Wajong zijn deze dingen lastiger om te krijgen." 

Werken niet haalbaar 

Voor Danielle is {weer) goon werken niet 

haalbaar. Ze heeft een zorgintensieve 

dochter van vijftien met autisme en een licht 

verstandelijke beperking. Danielle: "lk zou 

oak niet meer willen werken. lk kan het niet 

combineren met de zorg voor mijn dochter. 

Mijn dochter is een complex meisje. Ze zou 

kapot goon als ik zou moeten werken. don 

is ze haar houvast kwijt.' Het kost Danielle 

veel moeite om hoar huis op orde te houden. 

"Vaak is de overprikkeling zo groat. don kan 

ik helemaal niets meer. Dan kan ik alleen 

nag moor op bed liggen huilen. Oak heb ik 

fibromyalgie en dagelijks veel pijn. lk ervaar 

de wereld als heel stressvol. Als het me hier 
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