Risico inkomensval voor cliënten
Werkgever of ziek bij
werkgever
Ziektewet bij UWV

WIA via UWV

Wajong via UWV

WW via UWV

Participatiewet
gemeente

Risico

Risico

Risico

Risico

Risico

Na 2 jaar ziek bij de werkgever
of ZW, volgt de WIA-keuring.
Bij toelating volgt een daling in
inkomen van 30%.

De WIA is gekoppeld aan
de WW-rechten met een
maximum van 24
maanden.

De Wajong bestaat uit
Oude Wajong, Wajong
2010 en de Wajong
2015.

WW-rechten bestaan
voor een periode van
maximaal 24 maanden.

Geen toelating betekent
doorval naar WW of
Participatiewet. Inkomen kan
dalen tot 70% van het
minimumloon.

Als de cliënt niet 50% van
de restverdiencapaciteit
verdient in betaald werk,
kan het inkomen dalen tot
28% van het minimumloon.

Cliënt krijgt 75% van het
minimumloon. Risico’s
op een verdere
inkomensval zijn
beperkt.

Bij recht op
Participatiewet daalt het
inkomen van 70% laatst
verdiende loon naar
maximaal 70% van het
minimumloon.

Hoogte van de
Participatiewet hangt
samen met de
gezinssamenstelling
en leeftijd.

Verplichtingen

Verplichtingen

Verplichtingen

Verplichtingen

Verplichtingen

Cliënt is verplicht om samen
met werkgever of UWV de reintegratie vorm te geven.
Loonsanctie mogelijk.

Als cliënt niet meewerkt
aan re-integratie, dan heeft
dat gevolgen voor de
uitkering.

In de Wajong 2010 geldt
een reintegratieverplichting.
Sancties mogelijk.

Solliciteren verplicht. Na
6 maanden is al het werk
is passend. Met gevolgen
voor de uitkering.

Al het werk is passend.
Weigering kan
gevolgen hebben voor
de uitkering.

Grootste risico op
inkomensval is het
niet nakomen van de
verplichtingen

Participatie kansen voor cliënten

Werkgever of ziek bij
werkgever

Ziektewet via UWV

AG via UWV
(arbeidsongeschiktheid)

Participatiewet
(gemeente)

Niet
uitkeringsgerechtigd

Traject mogelijkheid

Traject mogelijkheid

Trajectmogelijkheid

Trajectmogelijkheid

Trajectmogelijkheid

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

Werkgeverstraject 1e, 2e en 3e
spoor, jobcoaching

Modulair, Werkfit, Naar
Werk

Modulair, Werkfit, Naar
Werk

Trajecten op maat vanuit
WMO en/of
Participatiewet

Trajecten op maat
particulier betalen

Indien Wajong 2015,
IVA, WIA 80-100%
medisch alleen IPS

