Signalement van het CBS

In de WW?

Kans op baan het grootst in
eerste halfjaar
Kathleen Geertjes en Linda Muller

Van degenen die vanuit een baan in de WW belanden, hebben ruim zes op de tien
mensen binnen een half jaar een baan. In de maanden daarna neemt dit aandeel
nauwelijks meer toe.1
Vooral in de eerste maanden lukt het om weer aan het werk

De mensen die een baan hadden toen ze in de WW kwamen,

te komen. Van degenen die in 2007 in de WW kwamen, had

werkten gemiddeld 32 uur per week. Na drie maanden zijn zij

51 procent na drie maanden een baan en dit percentage loopt

gemiddeld voor 14 uur weer aan het werk en na zes maanden

op tot 65 procent na een half jaar. Daarna groeit dit aandeel

is dat 19 uur. Een jaar na instroom hebben ze gemiddeld weer

nog maar weinig. Na een jaar had 69 procent van de mensen

een baan voor 21 uur.

die in de WW gekomen waren een baan.
Noten

De meeste mensen die weer een baan vinden, zijn dan niet

1. Centraal Bureau voor de Statistiek, Ingestroomd in de WW, en dan? WW

meer afhankelijk van een WW-uitkering. Op het moment dat

instroom en werkhervatting naar leeftijd in 1999-2007, januari 2011.

ze in de WW komen, heeft een op de zes naast een (meestal
kleine) baan ook nog een WW-uitkering. Na een jaar is dat
nog maar een op de twaalf.
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maanden na instroom

Baan en geen WW-uitkering

Baan naast WW-uitkering

WW-uitkering en geen baan

Geen WW-uitkering en geen baan

WW-uitkerings- en baansituatie van mensen gedurende een jaar na instroom in de WW in 2007
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