
 
 

  

Inkomen uit werk of uitkering 

 

Op het moment dat 18 jaar wordt ben je financieel zelfstandig. Om in je 
levensonderhoud te voorzien heb je eigen inkomsten nodig. Dat kan een salaris 
zijn uit een betaalde baan. Als je vanwege je beperking niet kunt werken of je 
hebt de pensioengerechtigde leeftijd behaald dan heb je recht op een uitkering. 
 

Participatiewet 
 

Heb je een arbeidsbeperking en heb je daarom ondersteuning nodig bij je werk of inkomsten? Of 
kan je niet werken? Dan val je onder de Participatiewet. Bij het UWV kan je een beoordeling 
arbeidsvermogen aanvragen. Het UWV kijkt of je voor één van deze regelingen in aanmerking 
komt: 

- Een Wajong-uitkering. 
- Een indicatie banenafspraak. 
- Een advies indicatie beschut werk. 

 

Wajong-uitkering 
 

Wajong betekent Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De Wajong is een 
inkomensvoorziening voor mensen die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geworden. De 
Wajong geldt voor mensen van 18 jaar en ouder en kan geregeld worden via het UWV. De hoogte 
van de Wajong-uitkering is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid en het minimum 
loon dat hoort bij de leeftijd. Wil je een Wajong-uitkering krijgen dan raden wij je aan om de 
beoordeling arbeidsvermogen aan te vragen als je 17 jaar en 6 maanden bent. De bedoeling van 
de wet is dat jonge mensen met een arbeidshandicap ondersteuning krijgen bij het vinden en 
houden van een baan bij een gewone werkgever. De wet regelt: 
 

1. Het recht op ondersteuning bij arbeidsbemiddeling. Die krijg je van het UWV. 
 
2. Het recht op inkomensondersteuning wanneer je geheel of gedeeltelijk kunt werken maar 

daarmee het minimum inkomen niet haalt. 
 

3. Het recht op een uitkering als je vanwege een beperking volledig en langdurig 
arbeidsongeschikt bent. De Wajong regelt dan een uitkering die bij ongewijzigde 
omstandigheden tot de pensioengerechtigde leeftijd doorloopt. 

 

Indicatie banenafspraak 
 

Je kunt een indicatie banenafspraak krijgen als je zelfstandig kunt werken bij een gewone 
werkgever maar door je handicap niet in staat bent het minimum loon te verdienen. Ook niet als je 
werkt met een voorziening. Zoals een aangepaste werkplek. 
Aan de volgende voorwaarden moet je voldoen: 
 

- Je hebt deze beperking door je handicap waarschijnlijk nog minimaal 6 maanden. 
- De gemeente begeleidt je naar werk. 
- Je volgt of volgde voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of een 

entree-opleiding in het mbo. 
 

Let op: Het UWV beoordeelt je aanvraag meestal zonder dat je een gesprek hebt met een 
verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV.  



 
 

  

Advies indicatie beschut werk 

 
Het Advies indicatie beschut werk is een advies van het UWV aan de gemeente. Hierin staat dat 
je alleen in een beschutte werkomgeving kunt werken. Dit is een omgeving waar je meer 
begeleiding en aanpassingen op de werkplek krijgt dan dat een gewone werkgever kan bieden. 
 
Je kan hiervoor een positief advies krijgen als je op de aanvraag beoordeling arbeidsvermogen 
aangeeft dat je een Advies indicatie beschut werk wilt. Het UWV kijkt dan of je alleen met 
begeleiding en aanpassingen op een werkplek kan werken. En of een gewone werkgever deze 
niet kan bieden. Ook niet met hulp van de gemeente of het UWV. 
 
Het UWV onderzoekt: 
 

- Welke mogelijkheden je hebt om te werken. 
- Welke aanpassingen je nodig hebt om te werken. 
- Welke begeleiding je nodig hebt om te werken. 

 
 
Ga voor meer informatie en de aanvraag beoordeling arbeidsvermogen naar: 
www.uwv.nl/arbeidsbeperkt 
 

 

 AOW  

 
AOW betekent Algemene Ouderdomswet en is bedoeld voor alle Nederlanders. Vanaf de 
pensioengerechtigde leeftijd heb je hier recht op. Jaarlijks wordt in januari bekeken wat je AOW-
leeftijd is. De AOW-leeftijd is 5 jaar van te voren bekend. Je kunt jouw AOW-leeftijd vinden op de 
website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
 
 
Sociale Verzekeringsbank (SVB): www.svb.nl 
 

 

Bijzondere bijstand  

 
Bijstand is een uitkering waarmee je extra bijzondere kosten kunt betalen. De gemeente bepaalt 
of je hier recht op hebt. Hierbij kijkt de gemeente naar je financiële situatie en individuele 
omstandigheden. 
Je hebt mogelijk recht op bijzondere bijstand als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 
 

- Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland. 
- Je hebt onvoldoende inkomen en vermogen om de kost zelf te betalen. 
- Je bent 18 jaar of ouder. 
- De kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn. 
- Je hebt kosten door bijzondere of dringende omstandigheden. 
- De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden. 

 

Gift of geldlening  

 
De gemeente beoordeelt of je de bijzondere bijstand als gift of als lening krijgt. De gemeente waar 
je woont, kan je hier meer informatie over geven. 

http://www.uwv.nl/arbeidsbeperkt
http://www.svb.nl/

