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Verklaring van tekens

.	 =	gegevens	ontbreken
*	 =	voorlopig	cijfer
x	 =	geheim
–	 =	nihil
–	 =	(indien	voorkomend	tussen	twee	getallen)	tot	en	met
0	(0,0)	 =	het	getal	is	kleiner	dan	de	helft	van	de	gekozen	eenheid
niets	(blank)	 =	een	cijfer	kan	op	logische	gronden	niet	voorkomen
2005–2006	 =	2005	tot	en	met	2006
2005/2006	 =	het	gemiddelde	over	de	jaren	2005	tot	en	met	2006
2005/’06	 =	oogstjaar,	boekjaar,	schooljaar	enz.,	beginnend	in	2005	en	eindigend	in	2006
2003/’04–2005/’06	 =	oogstjaar,	boekjaar	enz.,	2003/’04	tot	en	met	2005/’06

In	geval	van	afronding	kan	het	voorkomen	dat	het	weergegeven	totaal	niet	overeenstemt	met	de	som	
van	de	getallen.
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Samenvatting

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft als doel het
percentage personen dat na deelname aan een re-integratietraject binnen 24 maanden
uitstroomt naar reguliere arbeid met een kwart te vergroten (25%-doelstelling). De doel-
stelling heeft betrekking op personen met een uitkering in het gemeentedomein
(bijstandsuitkering) en op personen met een uitkering in het UWV-domein (WW-
uitkering).

Deze derde en laatste vervolgmeting gaat over personen van 15–64 jaar met een uit-
kering in het gemeentedomein die voor het eerst begeleiding naar werk kregen in 2005.
De nulmeting betrof personen met begeleiding naar werk in 2002. Het percentage perso-
nen dat binnen twee jaar uitstroomde naar werk was toen 10 procent. In 2005 stroomde
27 procent uit naar werk na begeleiding naar werk. Dat is een stijging van meer dan
100 procent. Alleen in combinatie met de resultaten van het UWV-domein kan worden
bepaald of de 25%-doelstelling is behaald.

In de periode tussen 2002 en 2005 is de uitstroom naar werk binnen twee jaar na
begeleiding naar werk het sterkst gestegen bij autochtone mannen tussen 23 en 64 jaar.
Voor jonge allochtonen (15–22 jaar), zowel mannen als vrouwen, was de toename in uit-
stroom naar werk het minst sterk.

Naast de resultaten van de 25%-doelstelling is in dit onderzoek ook bepaald in hoeverre
personen met een WW-uitkering of bijstandsuitkering in januari 2006 uitstromen uit de
uitkering. Of deze personen begeleiding naar werk hebben gekregen is buiten beschou-
wing gelaten. Personen met een WW-uitkering of bijstandsuitkering in januari 2006
stroomden vaker binnen twee jaar uit naar werk dan personen met een WW- of
bijstandsuitkering in januari 2002. De uitstroom uit de WW-uitkering naar werk nam toe
van 29 procent naar 38 procent en uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk steeg
van 7 procent naar 16 procent.



1. Inleiding

1.1 Doel van het onderzoek

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de begroting van
2004 een algemene doelstelling opgenomen: ‘het percentage personen dat na deelname
aan een reïntegratietraject (binnen 24 maanden) uitstroomt naar reguliere arbeid, met
een kwart te vergroten’. Dit is de zogenoemde 25%-doelstelling die in 2007 gerealiseerd
moet zijn.

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS-CvB) heeft in opdracht van SZW uitkomsten berekend voor deze 25%-doelstelling.
In 2005 is een nulmeting uitgevoerd, daarna zijn in 2006 en 2007 vervolgmetingen uit-
gevoerd. Dit is de derde en laatste vervolgmeting.

De 25%-doelstelling heeft zowel betrekking op personen in het UWV-domein als perso-
nen in het gemeentedomein. Dit onderzoek richt zich alleen op personen met een uit-
kering in het gemeentedomein. Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor de
re-integratie van personen met een bijstandsuitkering. Door het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) worden uitkomsten over het UWV-domein berekend.
Het UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van personen met een WW-uitkering
of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Of de doelstelling is behaald, kan alleen worden
bepaald door de resultaten van dit onderzoek en de resultaten van het UWV-domein
samen te nemen.

In maart 2008 verscheen een publicatie van CBS-CvB met de voorlopige resultaten van
de derde vervolgmeting van de 25%-doelstelling. Dit rapport bevat de definitieve
gegevens over personen met begeleiding naar werk in 2005. In hoeverre stromen zij
binnen twee jaar uit de uitkering naar werk?

Naast de resultaten van de 25%-doelstelling zijn er ook gegevens berekend over uit-
stroom uit de uitkering van personen met een WW-uitkering of een bijstandsuitkering in
januari 2005 en 2006. Deze uitkomsten hebben dus niet alleen betrekking op personen
in het gemeentedomein en zijn berekend om de resultaten van de 25%-doelstelling in
een breder kader te kunnen plaatsen.

1.2 Basisbestand

Bij deze derde vervolgmeting is voor het eerst in de serie vervolgmetingen voor de
25%-doelstelling gebruik gemaakt van het ‘Basisbestand uitkering re-integratie werk’,
kortweg het Basisbestand. Het Basisbestand is samengesteld uit een groot aantal bron-
bestanden over uitkeringen, werk en re-integratie. De gegevens in het Basisbestand zijn
grotendeels vergelijkbaar met die van de gebruikte bronbestanden voor de nulmeting, de
eerste en de tweede vervolgmeting. In hoofdstuk vijf wordt hier verder op ingegaan.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk twee beschrijft uitkomsten over uitstroom uit de uitkering na de start van
begeleiding naar werk. Dit hoofdstuk gaat over de 25%-doelstelling. Hoofdstuk drie gaat
over personen met een WW-uitkering en hoofdstuk vier over personen met een
bijstandsuitkering. Beide hoofdstukken gaan over personen met een uitkering in januari
2002, 2004 en 2006. Er is buiten beschouwing gelaten of deze personen begeleiding
naar werk hebben gekregen. De hoofdstukken beschrijven in welke mate deze personen
binnen twee jaar uit de uitkering stromen en of ze uitstromen naar werk.

De methodologische verantwoording staat in hoofdstuk vijf. Dit hoofdstuk bevat een
beschrijving van de bronnen en de onderzoeksmethode. Daarnaast wordt een indicatie
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van de kwaliteit van de bestanden en variabelen gegeven. Ook worden veranderingen in
de onderzoeksmethode beschreven. In de begrippenlijst worden alle in dit rapport
genoemde begrippen verklaard.

1.4 Inhoud van de tabellenset

De tabellenset bestaat uit drie onderdelen, die aan het eind van dit rapport zijn opge-
nomen.

Onderdeel A: Uitstroom naar werk

Onderdeel A bevat uitkomsten over personen met een WW- of bijstandsuitkering, die
binnen 24 maanden na peilmoment hun uitkeringsperiode beëindigden. De peilmomen-
ten zijn januari 2005 en januari 2006. De uitstroom wordt uitgesplitst naar uitstroom naar
werk (met of zonder loonkostensubsidie) en niet naar werk. Daarnaast zijn uitkomsten
berekend over duurzame uitstroom voor personen met een uitkering in januari 2005.
Voor personen met alleen een bijstandsuitkering zijn bovengenoemde uitkomsten ook
berekend voor de MOSA-respons1).

Onderdeel B: Uitstroom naar werk binnen 24/36 maanden na start begeleiding naar werk

Dit onderdeel bevat de uitkomsten met betrekking tot de 25%-doelstelling. In de tabellen
staan uitkomsten over uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart in 2004
en 2005. Het betreft personen met een uitkering in het gemeentedomein en uitkomsten
zijn alleen berekend voor de MOSA-respons. Hierbij wordt gekeken naar beëindiging van
de uitkeringsperiode binnen 24 maanden na de start van begeleiding naar werk. De uit-
stroom wordt uitgesplitst naar uitstroom naar werk (met of zonder loonkostensubsidie) en
uitstroom niet naar werk. Naast deze uitkomsten met betrekking tot de 25%-doelstelling
worden ook uitkomsten gegeven over beëindiging van de uitkeringsperiode binnen
36 maanden na de start van begeleiding naar werk. Ook worden er uitkomsten gegeven
voor de duurzame uitstroom, waarbij de begeleiding naar werk gestart is in het eerste
halfjaar van 2004 en het eerste halfjaar van 2005.

Onderdeel C: Uitstroom naar werk van personen naar uitstroomjaar

Onderdeel C bevat uitkomsten over personen met een bijstandsuitkering die begeleiding
naar werk zijn gestart in 2004 en 2005. De uitkomsten betreffen alleen MOSA-respons
en worden uitgesplitst naar jaar van uitstroom 2004 tot en met 2007. De uitstroom wordt
uitgesplitst naar uitstroom naar werk met loonkostensubsidie en uitstroom naar werk
zonder loonkostensubsidie. De beëindiging van een uitkeringsperiode en de uitstroom
naar werk hoeft in deze tabellen niet binnen 24 maanden na de start van begeleiding
naar werk plaats te vinden.
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1) Zie het kader voor een toelichting over het begrip MOSA-respons.
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Overzicht van de belangrijkste begrippen

Uitkeringsperiode

Een uitkeringsperiode van een persoon is een periode waarin een persoon aaneensluitend of
samenlopend een of meerdere WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangt.
Bij het bepalen van de start- en beëindigingsdatum van een uitkering is gekozen voor het
betalingsconcept. Een uitkeringsmaand telt in deze optiek alleen mee als er op de laatste vrijdag
van de maand sprake is van recht op de uitkering en bovendien in de desbetreffende maand een
betaling heeft plaatsgevonden.

Uitstroom

Elke onderbreking van de uitkeringsperiode van meer dan een maand wordt gezien als uit-
stroom. Uitstroom kan uitstroom naar werk zijn, maar kan ook het gevolg zijn van demografische
oorzaken, zoals het bereiken van de 65-jarige leeftijd of overlijden. Beëindiging van een uit-
keringsperiode van een persoon, waarbij de persoon niet binnen zes maanden opnieuw uit-
keringsgerechtigd wordt, wordt beschouwd als duurzame uitstroom uit de uitkering.

Uitstroom naar werk

Als in een periode van één maand voor de uitstroommaand tot drie maanden na de uitstroom-
maand een nieuwe baan start, wordt dit beschouwd als uitstroom naar werk. De uitstroommaand
is de eerste maand na een uitkeringsperiode waarin een persoon geen recht meer heeft op een
uitkering en/of waarin geen betaling heeft plaatsgevonden.

Gemeentedomein

Personen met bijstand behoren tot het gemeentedomein. Personen die zowel WW en/of een
arbeidsongeschiktheidsuitkering en bijstand ontvangen en hun eerste begeleiding naar werk
krijgen van het UWV, worden echter niet tot het gemeentedomein gerekend. Ook personen met
een uitkering in het kader van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en personen zonder uit-
kering die zich als niet werkend werkzoekende hebben ingeschreven bij het CWI behoren tot het
gemeentedomein. Over deze personen worden in dit onderzoek geen uitkomsten berekend.

Registratieduur

De registratieduur van een uitkeringsperiode geeft het aantal maanden weer dat op het peil-
moment is verstreken sinds de aanvang van de uitkeringsperiode. Voor de tabellen van onder-
deel A is het peilmoment januari 2005 of januari 2006. Voor de tabellen van onderdeel B is het
peilmoment de maand waarin de eerste begeleiding naar werk is gestart.

Begeleiding naar werk

Begeleiding naar werk bestaat uit een re-integratietraject, gesubsidieerd werk of een loonkosten-
subsidie. Deze vormen van begeleiding hebben als doel te voorkomen dat personen langdurig
werkloos worden of in een sociaal isolement terecht komen. Bij re-integratietrajecten gaat het bij-
voorbeeld om het aanbieden van een opleiding of het geven van beroepskeuzeadvies, maar ook
vergoeding van kinderopvang of doorverwijzing naar hulpverlening behoort tot de mogelijkheden.
Gesubsidieerd werk volgens de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW-banen) en de Regeling
Instroom/Doorstroombanen (ID-banen) is voor het laatst toegekend in 2003. Met ingang van de
Wet Werk en Bijstand (WWB) in januari 2004 regelen de gemeenten de re-integratie van bij-
standsgerechtigden en worden, in plaats van gesubsidieerd werk, loonkostensubsidies toege-
past om uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen. De derde vervolgmeting gaat over het
effect van begeleiding naar werk die gestart is in 2005 en heeft dus alleen betrekking op star-
tende re-integratietrajecten en loonkostensubsidies.

MOSA-respons

De Monitor Scholing en Activering (MOSA) bevat gegevens van personen die gebruik maken
van instrumenten die gemeenten aanwenden om werkzoekenden te begeleiden naar de (regu-
liere) arbeidsmarkt. Bij de derde vervolgmeting zijn evenals bij de eerste en tweede vervolg-
meting alleen die gemeenten meegerekend die voor alle jaren 2002, 2003 en 2004 gegevens
hebben geleverd. Sinds 2005 worden re-integratietrajecten geregisteerd in de SRG. Voor de ver-
gelijkbaarheid met voorgaande jaren zijn alleen de startende trajecten in 2005 geselecteerd die
tot de MOSA-respons behoren.



2. Uitstroom uit de uitkering na de start van begeleiding naar werk

2.1 Inleiding

Zoals in het eerste hoofdstuk is beschreven gaat de 25%-doelstelling over het percen-
tage personen dat na deelname aan een re-integratietraject binnen twee jaar uitstroomt
naar reguliere arbeid.

Bij deze derde (en laatste) vervolgmeting is gekeken in hoeverre personen met een
eerste begeleiding in 2005 binnen twee jaar uit de uitkering naar werk zijn gestroomd. In
dit hoofdstuk worden deze cijfers vergeleken met gegevens van personen met begelei-
ding naar werk in 2002 (nulmeting, aangepaste cijfers in eerste vervolgmeting), 2003
(eerste vervolgmeting) en 2004 (tweede vervolgmeting).

De cijfers zijn alleen bepaald voor personen met een uitkering in het gemeentedomein.
Of de 25%-doelstelling is behaald kan niet alleen bepaald worden met de resultaten van
dit onderzoek, daar zijn ook de resultaten uit het UWV-domein voor nodig.

In paragraaf 2.2 worden de kenmerken van personen die begeleiding naar werk zijn
gestart in de periode van 2002 tot en met 2005 beschreven. Paragraaf 2.3 gaat over de
25%-doelstelling, daarin wordt de uitstroom uit de uitkering binnen twee jaar na begelei-
ding naar werk beschreven. Paragraaf 2.4 geeft informatie over duurzame uitstroom.

2.2 Onderzoekspopulatie

De onderzoekspopulatie bestaat uit personen tussen 15 en 64 jaar met een uitkering in
het gemeentedomein, die voor het eerst begeleid zijn naar werk en wonen in een van de
gemeenten behorend tot de MOSA-respons (voor een toelichting op de begrippen zie het
kader in hoofdstuk 1).

De nulmeting bestaat uit uitkeringsgerechtigden die in 2002 begeleiding naar werk heb-
ben gekregen. Hierbij zijn personen die al voor 2002 hun eerste begeleiding naar werk
kregen in de onderzoekspopulatie meegenomen. In de vervolgmetingen zijn alleen uit-
keringsgerechtigden meegenomen die nog niet eerder begeleiding naar werk hebben
gekregen.

8 Centraal Bureau voor de Statistiek

Staat 2.1
Personen (15–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die begeleiding naar werk zijn gestart in 2002,
2003, 2004 en 2005 naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomstgroepering, MOSA-respons

2002 2003 2004 2005

x 1 000

Totaal 50 36 49 44

%

Leeftijdsgroep
Jongeren 9 12 12 12
Volwassenen 91 88 88 88

Geslacht
Mannen 47 51 48 46
Vrouwen 53 49 52 54

Herkomstgroepering
Autochtonen 39 39 36 38
Westerse allochtonen 10 10 10 9
Niet-westerse allochtonen 51 52 54 52

Registratieduur bij start begeleiding naar werk
0–11 maanden 38 47

12–23 maanden 15 14
24–35 maanden 7 8
≥36 maanden 39 32



Personen zijn in dit onderzoek soms meer dan één keer geteld. Iemand die bijvoorbeeld
een paar maanden bijstand ontvangt, vervolgens een paar maanden geen uitkering heeft
en daarna opnieuw bijstand ontvangt, heeft twee uitkeringsperioden. Wanneer in beide
uitkeringsperioden begeleiding naar werk is gestart, wordt deze persoon twee keer
geteld. Dit komt echter zeer weinig voor. In de tekst wordt gesproken over personen die
begeleiding naar werk gestart zijn, ook al gaat het feitelijk om uitkeringsperioden.

De omvang van de onderzoekspopulatie wisselde tussen de metingen (staat 2.1). De
samenstelling van de onderzoekspopulatie naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomst-
groepering tussen de metingen is weinig veranderd. Het aandeel jongeren in de onder-
zoekspopulatie bedroeg in de nulmeting 9 procent en in de drie vervolgmetingen 12 pro-
cent. In 2003 bestond iets meer dan de helft van de onderzoekspopulatie uit mannen,
terwijl in 2002, 2004 en 2005 de populatie iets meer uit vrouwen bestond. De verdeling
naar herkomstgroepering is bij elke meting vrijwel gelijk. De registratieduur van de uit-
kering bij start van begeleiding naar werk is alleen gemeten in 2004 en 2005. In 2005
bestond de onderzoekspopulatie ten opzichte van 2004 meer uit personen met een uit-
keringsduur korter dan een jaar en minder uit personen die drie jaar of langer een uit-
kering ontvingen.

2.3 Uitstroom naar werk na begeleiding naar werk

25%-doelstelling

Uit staat 2.2 blijkt dat van alle personen die in 2002 begeleiding naar werk hebben
gekregen, een op de tien is uitgestroomd naar een baan in loondienst. Uitkeringsgerech-
tigden met een eerste begeleidingstraject naar werk in 2005 stromen vaker uit naar werk.
27 procent van de personen met een uitkering in het gemeentedomein is binnen twee
jaar na de start van begeleiding in 2005 uitgestroomd naar een reguliere baan. De toe-
name in uitstroom naar werk is meer dan 100 procent. Of de doelstelling is behaald,
hangt echter ook af van de resultaten van het UWV-domein.

De toename in de uitstroom naar werk is mogelijk voor een deel het gevolg van een
effectievere inzet van begeleiding naar werk. Voor een ander deel valt de toename te
verklaren door de conjunctuur. De economische groei vanaf 2004 heeft voor een toe-
name van de werkgelegenheid gezorgd, waardoor ook uitkeringsgerechtigden vaker naar
werk konden uitstromen.

Jongeren en mannen hebben vaker een baan na re-integratie

Figuur 2.1 laat zien dat de uitstroom naar werk na re-integratie bij jongeren groter is dan
bij volwassenen en bij mannen groter is dan bij vrouwen. Vooral jonge mannen stromen
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Staat 2.2
Personen (15–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die begeleiding naar werk zijn gestart in 2002, 2003, 2004 en 2005 naar type uitstroom,
MOSA-respons

2002 2003 2004 2005

x 1 000

Totaal 50 36 49 44

%

Geen uitstroom binnen 24 maanden 61 62 58 49
Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk 29 24 23 24
Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk zonder loonkostensubsidie 10 12 17 22
Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk met loonkostensubsidie 0 2 2 5



vaker uit naar werk. Na begeleiding naar werk in 2005 stroomde ruim één op de twee
jonge mannen binnen twee jaar uit naar een baan, terwijl dit bij volwassen mannen één
op de drie was.

De uitstroom naar werk is bij volwassenen, zowel bij mannen als vrouwen, sterker toe-
genomen dan bij jongeren. In 2002 stroomde 9 procent van de volwassenen na begelei-
ding uit naar werk, in 2005 was dit bijna drie keer zoveel. Bij jongeren verdubbelde de
uitstroom naar werk van 22 tot 44 procent in hetzelfde tijdvak.

Vrouwen stromen minder vaak uit naar werk dan mannen. Dit geldt voor zowel jonge als
volwassen vrouwen. Meer dan 60 procent van de volwassen vrouwen had twee jaar na
de start van begeleiding in 2005 nog steeds een uitkering. Terwijl bij volwassen mannen
dat iets meer dan 40 procent was.
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2.1 Uitstroom uit de uitkering van personen (15–64 jaar) in het gemeentedomein, na begeleiding naar werk
in 2002 en 2005, naar geslacht en leeftijdsgroep2.1

%
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2.2 Uitstroom uit de uitkering van personen (15–64 jaar) in het gemeentedomein, na begeleiding naar werk
in 2002 en 2005, naar herkomstgroepering en leeftijdsgroep2.2
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Allochtone jongeren die in 2002 begeleiding naar werk hebben gekregen, stromen
binnen twee jaar even vaak uit de uitkering als autochtone jongeren die in 2002 begelei-
ding hebben gekregen (figuur 2.2). In 2005 stroomden autochtonen vaker uit dan alloch-
tonen. De helft van de autochtone jongeren vond na re-integratie in 2005 een baan,
tegen bijna 40 procent van de allochtone jongeren. Onder volwassenen bestaat nauwe-
lijks verschil in uitstroom uit de uitkering en uitstroom naar werk tussen autochtonen en
allochtonen.

De toename in de uitstroom naar werk na re-integratie is het grootst bij volwassen
autochtone mannen. Na eerste begeleiding naar werk in 2005 stroomde een derde van
deze groep uit naar een reguliere baan, terwijl dit na eerste begeleiding naar werk in
2002 nog maar een op de tien was. Het kleinst bedroeg de toename in uitstroom naar
werk na re-integratie bij jonge allochtonen, zowel onder mannen als vrouwen.

Personen met een kortdurende uitkering stromen vaker uit

Uit figuur 2.3 blijkt dat naarmate personen langer een uitkering hebben, de uitstroom
naar werk geringer wordt. Van de personen met een uitkeringsduur korter dan een jaar
stroomde bijna 40 procent uit naar regulier werk na begeleiding naar werk in 2005. Bij
personen met een uitkeringsduur van drie jaar of meer stroomde slechts een tiende uit
naar een reguliere baan. Dit beeld dat naarmate de uitkeringsduur langer is er minder uit-
stroom uit de uitkering (naar werk) is, geldt voor autochtonen en allochtonen en voor
mannen en vrouwen.

Loonkostensubsidie vooral naar mannen

Uitkeringsgerechtigden kunnen uitstromen naar een baan met of zonder loonkosten-
subsidie. Figuur 2.4 laat zien in welke mate de uitstroom naar regulier werk een baan
met loonkostensubsidie betreft. Het gaat hierbij om personen die na begeleiding naar
werk in 2005 uitstromen naar werk. Mannen stromen vaker uit naar een baan met loon-
kostensubsidie dan vrouwen. Vooral vrouwen van 15 tot en met 22 jaar stromen minder
vaak uit naar een baan met loonkostensubsidie. Autochtone mannen van 23 tot en met
64 jaar stromen relatief vaker uit naar een baan met loonkostensubsidie dan allochtone
mannen. In aantal zijn er echter meer allochtone mannen die uitstromen naar een baan
met loonkostensubsidie dan autochone mannen.

Personen met een lange uitkeringsduur stromen wat vaker uit naar een baan met loon-
kostensubsidie.Van de personen die uitstromen naar werk en niet langer dan een jaar
een uitkering ontvangen, heeft 16 procent een baan met loonkostensubsidie. Bij perso-
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2.3 Uitstroom uit de uitkering van personen (15–64 jaar) in het gemeentedomein, na begeleiding naar werk
in 2005, naar uitkeringsduur bij aanvang van de re-integratie2.3
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nen met een uitkeringsduur van één tot twee jaar is dit 21 procent en bij de personen
met uitkeringduur van twee jaar of langer 25 procent.

2.4 Duurzame uitstroom

Van de uitkeringsgerechtigden die begeleiding naar werk hebben gekregen in de eerste
helft van 2005 en die binnen twee jaar zijn uitgestroomd naar werk is gekeken of deze
personen duurzaam zijn uitgestroomd. Dit betekent dat deze personen minstens een half
jaar geen nieuwe bijstands-, WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben ontvangen.

Negen op de tien uitkeringsgerechtigden stroomt duurzaam uit

De uitstroom naar werk nam toe tussen 2002 en 2005 en hiermee nam ook het deel
personen dat duurzaam uitstroomde toe: van 9 procent na begeleiding in 2002 tot
25 procent na begeleiding in de eerste helft van 2005 (figuur 2.5). Bij elke meting is te
zien dat ongeveer negen van de tien uitkeringsgerechtigden die na begeleiding naar
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2.4 Uitstroom naar werk met of zonder loonkostensubsidie van personen (15-64 jaar) met een uitkering in
gemeentedomein, na begeleiding naar werk in 2005, naar leeftijdsgroep, herkomstgroepering en
geslacht
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werk uitstromen naar een reguliere baan, een half jaar later niet een nieuwe uitkering
hebben. Een op de tien wordt opnieuw afhankelijk van een uitkering.

Duurzame uitstroom vaker bij jongeren en bij mannen

Bij vergelijking van de duurzame uitstroom tussen uitkeringsgerechtigden die in 2002
startten met begeleiding naar werk en uitkeringsgerechtigden die in de eerste helft van
2005 voor het eerst zijn begeleid naar werk, zijn er verschillen tussen bevolkings-
groepen. Bij beide metingen is het aandeel duurzame uitstroom bij jongeren van 15 tot
en met 22 jaar hoger dan bij volwassenen en bij mannen hoger dan bij vrouwen. Tussen
autochtonen en allochtonen bestond na begeleiding naar werk in 2002 geen verschil in
duurzame uitstroom. Na begeleiding naar werk in de eerste helft van 2005 is de uit-
stroom naar werk bij autochtonen vaker duurzaam dan bij allochtonen.
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3. Uitstroom uit de werkloosheidsuitkering

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over personen met een WW-uitkering in de maanden januari 2002,
januari 2004 en januari 2006. De uitkomsten hebben betrekking op heel Nederland.

Paragraaf 3.2 beschrijft zowel de ontwikkeling in het aantal personen met een WW-uit-
kering als de persoonskenmerken van WW’ers. Paragraaf 3.3 gaat in op de beëindiging
van de uitkering. Van hoeveel procent van de WW’ers wordt de uitkering binnen twee
jaar beëindigd en stromen ze dan ook uit naar werk? Er wordt niet gekeken of deze
personen eerst begeleiding naar werk hebben gekregen. In hoeverre de uitstroom uit de
uitkering van duurzame aard is, wordt in de laatste paragraaf beschreven.

De Werkloosheidswet (WW)

Het doel van de Werkloosheidswet (WW) is werknemers te verzekeren tegen de finan-
ciële gevolgen van werkloosheid. Een WW-uitkering kan geheel of gedeeltelijk worden
beëindigd al naar gelang de mate waarin het werk wordt hervat. Een WW-uitkering stopt
als de maximale uitkeringsduur verstreken is, en bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.
De maximale uitkeringsduur van een persoon wordt bepaald door de duur van zijn
arbeidsverleden. Hoe korter een persoon gewerkt heeft, hoe korter hij of zij recht heeft
op een WW-uitkering. Jongeren zullen mede om die reden korter in de WW zitten dan
volwassenen.

Het aantal WW-uitkeringen ligt hoger dan het aantal personen met een WW-uitkering.
Een werknemer kan namelijk bij meerdere werkgevers werk (arbeidsuren) verliezen,
waardoor een persoon meer dan één WW-uitkering kan ontvangen.

3.2 Personen met een WW-uitkering

In dit hoofdstuk worden steeds drie peilmomenten met elkaar vergeleken. De gegevens
van januari 2002 komen uit de nulmeting, gegevens van januari 2004 uit de tweede ver-
volgmeting. In dit onderzoek zijn gegevens van januari 2006 berekend.
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Staat 3.1
Personen met WW (15–64 jaar) in januari 2002, 2004 en 2006 naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomstgroepering

2002 2004 2006

x 1 000

Totaal 128 230 238

%

Leeftijdsgroep
Jongeren (15–22 jaar) 2 4 2
Volwassenen (23–64 jaar) 98 96 98

Geslacht
Mannen 59 60 55
Vrouwen 41 40 45

Herkomstgroepering
Autochtonen 76 73 73
Westers-allochtonen 12 12 12
Niet-westerse allochtonen 12 15 15

Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen.



Het aantal personen met een WW-uitkering is toegenomen van 128 duizend personen in
januari 2002 tot 238 duizend in januari 2006. Dit betekent niet dat er in deze periode
alleen een stijging was in het aantal WW’ers. In 2005 was er een piek in het aantal
personen met WW, in 2006 is er een daling in het aantal personen met WW ingezet.

Het grootste deel van personen met een WW-uitkering is tussen de 23 en 65 jaar. In
2006 is slechts 2 procent jonger dan 23 jaar. Jongeren hebben immers nog weinig
arbeidsjaren kunnen opbouwen en hebben vaker een kortdurende uitkering. Er zijn iets
meer mannen dan vrouwen met een WW-uitkering. Het aandeel vrouwen is echter wel
toegenomen. In 2002 was 41 procent van de WW’ers vrouw, in 2006 is dat gestegen tot
45 procent. Zeven op de tien personen met een WW-uitkering is autochtoon. Het aan-
deel niet-westerse allochtonen is tussen 2002 en 2006 iets toegenomen van 12 procent
in 2002 tot 15 procent in 2006.

3.3 Beëindiging van de WW-uitkering

Van personen met een WW-uitkering in januari 2002, 2004 en 2006 is nagegaan of de
uitkeringsperiode binnen 24 maanden is beëindigd. Uitgangspunt is dat personen niet
langer van een uitkering afhankelijk mogen zijn. Doorstroom naar een andere uitkering,
bijvoorbeeld de bijstandsuitkering, wordt dan ook niet gezien als uitstroom uit de uit-
kering. Ook een verlaging van de uitkering door het vinden van een deeltijdbaan, wordt
niet als uitstroom uit de uitkering beschouwd.

Aandeel uitstroom naar werk groeit

In de periode 2002–2006 is de uitstroom uit de uitkering binnen 24 maanden toege-
nomen (staat 3.2). Van de personen met een WW-uitkering in januari 2002 stroomde
68 procent binnen twee jaar uit de uitkering, in 2006 is dat percentage gestegen naar
79 procent. Na het beëindigen van de uitkering stroomt een deel uit naar werk en een
deel niet. Het deel WW’ers dat uitstroomt naar werk is sterker toegenomen, van 29 pro-
cent in 2002 naar 38 procent in 2006, dan de WW’ers die niet naar werk uitstromen.

Vrouwen stromen vaker uit dan mannen, maar minder naar werk

Figuur 3.1 laat zien dat zowel onder mannen als onder vrouwen de uitstroom uit de uit-
kering binnen 24 maanden in de periode 2002–2006 is toegenomen. In 2006 stroomden
vrouwen iets vaker uit dan mannen, maar meer dan de helft daarvan stroomde niet uit
naar werk. Mannen stromen minder vaak uit dan vrouwen, maar als ze uitstromen dan
stroomt meer dan de helft uit naar werk.

Werkt begeleiding naar werk? 15

Staat 3.2
Personen met WW (15–64 jaar) in januari 2002, 2004 en 2006 naar type uitstroom

2002 2004 2006

x 1 000

Totaal 128 230 238

%

Geen uitstroom binnen 24 maanden 32 28 21
Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk 39 36 41
Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk 29 36 38

Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen.



Stijging uitstroom naar werk bij volwassenen

Bijna alle jongeren van 15 tot en met 22 jaar die in januari 2006 een WW-uitkering ont-
vingen, waren binnen twee jaar uitgestroomd. Volwassenen stroomden minder vaak uit,
20 procent had na twee jaar nog een WW-uitkering. Zowel onder jongeren als onder
volwassenen is de uitstroom uit de WW-uitkering toegenomen in de periode 2002–2006
(figuur 3.2). De uitstroom naar werk is echter voor jongeren hetzelfde gebleven, terwijl in
dezelfde periode de uitstroom naar werk bij volwassenen met 9 procentpunt is gestegen.
Jongeren hebben vaker een kortdurende uitkering en stromen per definitie sneller uit, of
er nu wel of geen baan is gevonden.

Stijging uitstroom naar werk onder niet-westerse allochtonen

Niet-westerse allochtonen met een WW-uitkering in januari 2006 stromen vaker uit de
uitkering dan autochtonen of westerse allochtonen (figuur 3.3). Van de niet-westerse
allochtonen met een WW-uitkering in 2006 is na 24 maanden 85 procent uitgestroomd
uit de uitkering, tegenover minder dan 80 procent bij autochtonen en westers alloch-
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3.1 Uitstroom uit de uitkering van personen met WW (15–64 jaar) in januari 2002, 2004 en 2006, naar
geslacht3.1

%

Uitstroom binnen
24 maanden, naar werk

Uitstroom binnen
24 maanden, niet naar werk

Geen uitstroom
binnen 24 maanden

0

20

40

60

80

100

2002

Mannen Vrouwen

20022004 20042006 2006

3.2 Uitstroom uit de uitkering van personen met WW (15–64 jaar) in januari 2002, 2004 en 2006, naar
leeftijdsgroep3.2

%

Uitstroom binnen
24 maanden, naar werk

Uitstroom binnen
24 maanden, niet naar werk

Geen uitstroom
binnen 24 maanden

0

20

40

60

80

100

2002

Jongeren (15–22 jaar) Volwassenen (23–54 jaar)

20022004 20042006 2006



tonen. Voor zowel autochtonen als allochtonen is de uitstroom naar werk toegenomen in
de periode 2002–2006.

In figuur 3.4 is de uitstroom van de groep personen met WW in januari 2006 grafisch
weergegeven.

3.4 Duurzame uitstroom

Er is sprake van duurzame uitstroom wanneer een persoon niet binnen zes maanden na
de uitstroom uit de uitkering opnieuw uitkeringsgerechtigd wordt. Deze paragraaf gaat
over personen met een WW-uitkering in januari 2005 die binnen twee jaar zijn uitge-
stroomd naar werk.
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3.3 Uitstroom uit de uitkering van personen met WW (15–64 jaar) in januari 2002, 2004 en 2006, naar
herkomstgroepering3.3

%

Uitstroom binnen
24 maanden, naar werk

Uitstroom binnen
24 maanden, niet naar werk

Geen uitstroom
binnen 24 maanden

0

20

40

60

80

100

2002

Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen

2002 20022004 2004 20042006 2006 2006



Van personen die uitstromen naar werk stroomt negen op de tien WW’ers duurzaam uit.
In figuur 3.5 is te zien dat naarmate de leeftijd van de WW’er hoger is er minder duur-
zame uitstroom is. Bij jongeren is de uitstroom naar werk het meest duurzaam.
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3.5 Duurzame uitstroom van personen met WW (15–64 jaar) in januari 2005, naar leeftijdsgroep

%

100

80

60

40

20

0

Geen duurzame uitstroom naar werkDuurzame uitstroom naar werk

15–22 jaar 23–44 jaar 45–54 jaar 55–64 jaar



4. Uitstroom uit de bijstand

4.1 Inleiding

Personen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben en geen aanspraak kunnen
maken op andere voorzieningen kunnen, totdat ze een baan gevonden hebben, een bij-
standsuitkering krijgen. Tot 1 januari 2004 werd dit geregeld via de Algemene Bijstands-
wet (ABW), vanaf januari 2004 via de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Het arbeidsverleden heeft geen invloed op de hoogte en duur van een bijstandsuitkering.
Leeftijd, woonsituatie en vermogensbezit wel. Beëindiging van de bijstand kan het gevolg
zijn van het vinden van werk, maar kan ook andere oorzaken hebben, zoals het trouwen
met een partner met voldoende inkomen.

In dit onderzoek wordt gesproken over personen in de bijstand. Een bijstandsuitkering
wordt echter toegekend aan een huishouden. Een huishouden dat bestaat uit een
(echt)paar is in het onderzoek opgenomen als twee aparte personen. Het is echter één
bijstandsuitkering. Het aantal personen met een bijstandsuitkering is daardoor hoger dan
het aantal bijstandsuitkeringen.

In de volgende paragraaf worden enkele kenmerken van personen met een bijstands-
uitkering beschreven. Paragraaf 4.3 geeft een beschrijving van de uitstroom van perso-
nen met een bijstandsuitkering. In paragraaf 4.4 wordt bekeken in hoeverre de uitstroom
duurzaam van aard is.

4.2 Personen met bijstand

Er worden in dit hoofdstuk drie peilmomenten met elkaar vergeleken. De gegevens van
januari 2002 komen uit de nulmeting, gegevens van januari 2004 uit de tweede vervolg-
meting. De gegevens van janauri 2006 zijn voor dit onderzoek berekend.

In de periode 2002–2006 schommelde het aantal personen met bijstand rond de 390 dui-
zend personen. Personen die naast een bijstandsuitkering een arbeidsongeschiktheids-
uitkering en/of een WW-uitkering hebben, tellen in dit hoofdstuk niet mee.

Staat 4.1 laat zien dat de overgrote meerderheid van de bijstandsgerechtigden bestaat
uit volwassenen van 23 tot en met 64 jaar. Slechts vijf op de honderd bijstandsgerechtig-
den zijn jongeren van 15 tot en met 22 jaar.

Werkt begeleiding naar werk? 19

Staat 4.1
Personen met bijstand (15–64 jaar) in januari 2002, 2004 en 2006, naar leeftijdsgroep, geslacht en
herkomstgroepering

2002 2004 2006

x 1 000

Totaal 392 401 381

%

Leeftijdsgroep
Jongeren (15–22 jaar) 5 6 5
Volwassenen (23–64 jaar) 95 94 95

Geslacht
Mannen 39 40 40
Vrouwen 61 60 60

Herkomstgroepering
Autochtonen 52 50 48
Westerse allochtonen 11 11 11
Niet-westerse allochtonen 37 39 41

Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen.



Er zijn meer vrouwen met bijstand dan mannen, zes op de tien bijstandsgerechtigden is
vrouw. De helft van de bijstandsgerechtigden is autochtoon. Bijna vier op de tien bij-
standsgerechtigden is niet-westers allochtoon. Over het algemeen is er weinig veranderd
in de samenstelling van bijstandsgerechtigden in de periode 2002–2006. Wel is in deze
periode het aandeel niet-westerse allochtonen iets toegenomen, terwijl het aandeel
autochtonen iets is afgenomen.

4.3 Beëindiging van de bijstand

Uitstroom neemt toe

In staat 4.2 is te zien dat van de bijstandsgerechtigden in 2002 30 procent binnen twee
jaar is uitgestroomd. Dit percentage is gestegen tot 39 procent onder bijstandsgerechtig-
den in 2006. Het precentage dat uitstroomt naar werk is meer dan verdubbeld, van 7 pro-
cent in 2002 tot 16 procent in 2006.

Jongeren stromen vaker uit

In figuur 4.1 zijn grote verschillen te zien in de uitstroom uit de uitkering binnen twee
jaar tussen jongeren en volwassenen. Terwijl onder beide leeftijdsgroepen de totale uit-
stroom is toegenomen, blijft onder jongeren de uitstroom uit de uitkering het hoogst.
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Staat 4.2
Personen met bijstand (15–64 jaar) in januari 2002, 2004 en 2006, naar type uitstroom

2002 2004 2006

x 1 000

Totaal 392 401 381

%

Geen uitstroom binnen 24 maanden 70 66 61
Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk 23 24 23
Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk 7 10 16

Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen.
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Voor jongeren is de uitstroom gestegen van 54 procent in 2002 tot 69 procent in 2006.
Voor volwassenen zijn deze percentages respectievelijk 29 en 37 procent. De uitstroom
naar werk is onder beide leeftijdsgroepen ook toegenomen over de jaren. Van de jong-
eren met bijstand in 2006 is 37 procent uitgestroomd naar werk, terwijl van de volwasse-
nen met bijstand in 2006 15 procent is uitgestroomd naar werk. Het percentage perso-
nen dat niet naar werk is uitgestroomd, is in de periode 2002–2006 vrijwel gelijk
gebleven. De toename in uitstroom uit de uitkering komt dus voornamelijk door het vaker
vinden van een baan.

Zowel mannen als vrouwen stromen meer uit naar werk

Uit figuur 4.2 blijkt dat vrouwen relatief minder vaak uitstromen naar werk dan mannen.
Over de periode 2002–2006 is zowel onder mannen als vrouwen de totale uitstroom uit
de uitkering toegenomen. In deze periode is ook de uitstroom naar werk bij zowel man-
nen als vrouwen gestegen. Mannen stroomden tussen 2002 en 2006 vaker naar werk
uit, terwijl vrouwen juist minder vaak naar werk uitstroomden.

Niet-westerse allochtonen stromen iets vaker uit naar werk

Er zijn weinig verschillen in uitstroompercentages tussen autochtonen en allochtonen.
Onder autochtonen met bijstand in 2006 is het percentage dat uitstroomde naar werk
15 procent, dit gold ook voor westerse allochtonen. Van de niet-westerse allochtonen
stroomde 17 procent uit naar werk. Onder alle herkomstgroeperingen is de uitstroom
naar werk binnen 24 maanden iets toegenomen over de jaren, terwijl de uitstroom niet
naar werk vrijwel gelijk bleef.

Langer in de uitkering leidt tot minder uitstroom

Van alle bijstandsgerechtigden in januari 2005 staat 59 procent op dat moment drie jaar
of langer geregistreerd als persoon met een uitkering. Naarmate de registratieduur van
de uitkeringsperiode langer is, daalt het percentage personen met een bijstandsuitkering
dat binnen twee jaar is uitgestroomd.
In figuur 4.3 is een grafische weergave te zien van de uitstroom van personen met bij-
stand in januari 2006.
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4.4 Duurzame uitstroom

Uitstroom uit de uitkering is duurzaam wanneer een persoon niet binnen zes maanden
opnieuw uitkeringsgerechtigd wordt. Van de bijstandsgerechtigden in januari 2005 die
binnen twee jaar zijn uitgestroomd naar een baan, stromen negen op de tien personen
duurzaam uit.

In figuur 4.4 is te zien dat er weinig verschil is in duurzame uitstroom tussen de verschil-
lende leeftijdsgroepen. Ook tussen de verschillende herkomstgroeperingen zijn geen
grote verschillen te zien in duurzame uitstroom. Onder autochtonen is het percentage dat
duurzaam naar werk is uitgestroomd 91 procent. Onder westerse en niet-westerse
allochtonen is dit percentage 90 respectievelijk 89 procent. Ook vrouwen en mannen en
jongeren en volwassenen stromen even vaak duurzaam uit.
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4.4 Duurzame uitstroom van personen met bijstand (15–64 jaar) in januari 2005, naar leeftijdsgroep
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5. Methoden en bronnen

5.1 Inleiding

Het doel van dit onderzoek is het presenteren van gegevens over de 25%-doelstelling en
over uitstroom uit de uitkering.
Om deze uitkomsten te kunnen berekenen, zijn gegevens van personen met een WW-,
bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering gecombineerd. Aan deze gegevens zijn
kenmerken van begeleiding naar werk, baangegevens en persoonskenmerken toege-
voegd. Uit de resulterende gegevens zijn selecties gemaakt, aan de hand waarvan de
tabellen zijn berekend.
De volgende paragraaf gaat in op de gebruikte bronnen die nodig waren voor het samen-
stellen van de tabellenset. In paragraaf 5.3 staan de gebruikte methoden en definities
van begrippen die vaak worden genoemd in het rapport. Paragraaf 5.4 geeft inzicht in de
representativiteit van de uitkomsten, en de kwaliteit van de gebruikte bronnen en varia-
belen. Ten opzichte van de eerdere metingen zijn enkele berekeningen en methoden
gewijzigd. Paragraaf 5.5 beschrijft deze veranderingen. Tot slot volgt in paragraaf 5.6
een begrippenlijst en in paragraaf 5.7 een lijst met afkortingen.

5.2 Bronnen

De belangrijkste bron voor dit onderzoek is het Basisbestand. Het Basisbestand is door
het CBS-CvB samengesteld uit een groot aantal bronbestanden over uitkeringen, re-inte-
gratie en werk en was voor het eerst medio 2008 beschikbaar. Het is de eerste keer dat
het Basisbestand gebruikt wordt voor het project ‘Uitstroom naar Werk’.

De bronbestanden die ten grondslag liggen aan het Basisbestand zijn grotendeels ver-
gelijkbaar met de gebruikte bronbestanden in de nulmeting en de eerste en tweede ver-
volgmeting. Er zijn echter ook bronbestanden gebruikt die niet eerder in de vervolg-
metingen zijn meegenomen. In deze paragraaf worden alle bronbestanden beschreven
die gebruikt zijn voor het Basisbestand en die nodig waren voor dit onderzoek. In de
beschrijving wordt aangegeven als het een bestand betreft dat niet eerder in de vervolg-
metingen is gebruikt. In de bijlage is een beknopte beschrijving van het Basisbestand
opgenomen.

Uitkeringen

Tot en met 2005 zijn de uitkeringengegevens in het Basisbestand overgenomen uit het
Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Voor de periode 2006 tot en met 2007 is gebruik
gemaakt van de afzonderlijke registraties van WW, bijstand- en arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen omdat van deze jaren nog geen SSB beschikbaar is. In vorige vervolg-
metingen zijn de uitkeringengegevens voor alle jaren overgenomen uit de afzonderlijke
registraties. Wat dit betekent voor de cijfers is te lezen in paragraaf 5.5.

SSB (WW, bijstand en AO) december 2000–december 2005
In het SSB zijn gegevens over personen, registraties en enquêtes op microniveau
gekoppeld, geïntegreerd en consistent gemaakt. De uitkeringengegevens zijn sameng-
esteld uit de WW- en AO-registraties van UWV en uit de bijstandregistraties van de
gemeenten. Deze uitkeringenregistraties omvatten de volgende uitkeringen: WW, WIA,
WAO, WAZ, Wajong, algemene bijstand, IOAW en IOAZ. De registraties geven per
maand weer welke personen recht hebben op een uitkering en bij welke personen een
betaling heeft plaatsgevonden. De bijstandregistratie bevat zowel gegevens over de aan-
vrager als de eventuele partner.

WW-registraties januari 2006–december 2007
In de WW-registraties zijn alle personen geregistreerd die op enig moment in de periode
recht hadden op een WW-uitkering. Gegevens over januari 2008 waren niet op tijd
beschikbaar voor het Basisbestand.
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Bijstandregistraties januari 2006–januari 2008
De bijstandsregistraties bevatten gegevens over personen met een algemene bijstands-,
IOAW of IOAZ-uitkering op enig moment in de genoemde periode. Er worden zowel gege-
vens geregistreerd over de aanvrager van de uitkering als over de eventuele partner.

AO-registraties januari 2006–januari 2008
Alle arbeidsongeschikten die in het kader van de WIA, WAO, WAZ of Wajong recht
hadden op een uitkering in de genoemde periode zijn opgenomen in de AO-registraties.

Re-integratietrajecten

Een re-integratietraject kan uit een of meer instrumenten bestaan. Een instrument kan bij-
voorbeeld een opleiding, cursus, beroepskeuzeadvies of sollicitatietraining inhouden. Eén
van de activiteiten die het UWV onderneemt is het inkopen van re-integratietrajecten. Het
doel van het UWV is om iedere uitkeringsgerechtigde de begeleiding te bieden die nodig
is. Trajecten worden geregistreerd in de Systeem Inkoop Re-integratie Werklozen
(SIR-WW) voor werklozen en in de Systeem Inkoop Re-integratie Arbeidsgehandicapten
(SIR-AG) voor arbeidsgehandicapten. Module Inkoop Re-integratie Werklozen (MIR-WW)
en Module Inkoop Re-integratie Arbeidsgehandicapten (MIR-AG) is de oude benaming
voor dezelfde bestanden. Re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden worden door
gemeenten aangeboden. Vanaf 2005 worden deze trajecten geregistreerd in de Statistiek
Re-integratie Gemeenten (SRG), daarvoor in de Monitor Scholing en Activering (MOSA).

Systeem Inkoop Re-integratie Werklozen (SIR-WW) 2002–2005
De registratie bevat de re-integratietrajecten die door het UWV zijn voorgedragen. Het
bestand is door het UWV samengesteld uit de volgende bronbestanden:
– Trajecten geregistreerd in de module inkoop re-integratie. Vanaf 1 april 2002 zijn deze

gegevens van het gehele UWV afkomstig. Tot die datum zijn alleen gegevens van het
GAK aanwezig.

– Trajecten geregistreerd in de re-integratie werklozen (RE-WW), vanaf augustus 2000
tot en met mei 2002.

Een persoon kan meerdere trajecten starten.

Systeem Inkoop Re-integratie Arbeidsgehandicapten (SIR-AG) april 2002–december
2005
De registratie SIR-AG bevat gegevens over re-integratietrajecten voor arbeidsgehandi-
capten. Het is een door het UWV geconstrueerd bestand, waarin verschillende bronbe-
standen zijn gecombineerd.

Monitor Scholing en Activering (MOSA) 2002, 2003 en 2004
De Monitor Scholing en Activering (MOSA) bevat gegevens van personen die gebruik
maken van instrumenten die gemeenten aanwenden om werkzoekenden te begeleiden
naar de (reguliere) arbeidsmarkt. De MOSA-registratie is in december 2004 beëindigd.
Er zijn 53 gemeenten waarvoor over de gehele periode 2002–2004 informatie over
ingezette instrumenten beschikbaar is. De gegevens in dit onderzoek hebben daarom
alleen betrekking op personen uit deze 53 gemeenten. Zie paragraaf 5.4 voor een over-
zicht van de 53 MOSA-gemeenten.

Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG) 2005, 2006, 2007
Vanaf januari 2005 zijn gegevens over instrumenten en trajecten die gemeenten aanbie-
den opgenomen in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). Een traject kan
bestaan uit verschillende instrumenten. In de MOSA worden instrumenten afzonderlijk
waargenomen. In de SRG worden alleen gegevens opgenomen van trajecten en niet van
de afzonderlijke instrumenten waaruit deze bestaan. De SRG bevat re-integratie trajec-
ten van alle gemeenten in Nederland.

Loonkostensubsidies

Gegevens over loonkostensubsidies zijn afkomstig van de Statistiek Re-integratie door
Gemeenten (SRG). Gesubsidieerd werk, zoals hierna is beschreven, wordt in dit project
vanaf 2004 ook als loonkostensubsidie gedefinieerd.
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Gesubsidieerd werk

Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2004 de re-integratie van bijstand-, ANW- en niet-uit-
keringsgerechtigden zelf vormgeven. In 2004 zijn er geen nieuwe WIW- of ID-banen
(gesubsidieerd werk) gestart, maar lopen bestaande WIW- en ID-banen wel door.
Gemeenten zijn deze bestaande banen gaan afbouwen. Vanaf 2005 worden WIW- en
ID-banen in de SRG geregistreerd als loonkostensubsidies.

ID 2002, 2003 en 2004
De registratie van de Instroom/Doorstroombanen (ID-banen) bevat dienstbetrekkingen
over een aaneengesloten periode in één en dezelfde gemeente. ID-banen hebben als
belangrijkste doel de re-integratie van langdurig werklozen. Onder de doelgroep vallen in
de eerste plaats mensen die minstens twaalf maanden een bijstandsuitkering ontvangen
of die minstens twaalf maanden staan ingeschreven bij het CWI als werkzoekende.
Gegevens over de ID-banen zijn in opdracht van SZW verzameld door onderzoeks- en
adviesorganisatie Ecorys-NEI.

WIW 2002, 2003 en 2004
De Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) heeft als doel gemeenten de mogelijkheid te
bieden een samenhangend pakket van instrumenten te ontwikkelen en in te zetten om
de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor werklozen jonger dan 23 jaar, lang-
durig werklozen en ABW-, IOAW- en IOAZ-uitkeringsgerechtigden.

Banen
De gegevens over banen in het Basisbestand zijn voor 2004 en 2005 afkomstig uit het
SSB. Voor 2006 en 2007 zijn gegevens gebruikt die ontleend zijn aan de Polisadmini-
stratie. Gegevens over zelfstandigen en personen die in Nederland wonen, maar in het
buitenland werken, ontbreken.

SSB 2004 en 2005
De banengegevens in het SSB zijn samengesteld uit de Verzekerdenadministratie werk-
nemers (VZA), het bestand met voorheffingen loonbelasting (Fibase) en de Enquête
werkgelegenheid en lonen (EWL). Deze gegevens zijn geintegreerd en consistent
gemaakt.

Banenrug Polisadministratie 2006 en 2007
In de Polisadministratie worden gegevens van inkomstenverhoudingen opgeslagen die
werkgevers leveren via de loonaangifte. Met ingang van 2006 zijn werkgevers verplicht
deze gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst in het kader van de inning van
loonbelasting en sociale verzekeringspremies en ten behoeve van het samenstellen van
statistieken over werkgelegenheid en lonen. De gegevens over banen in 2006 en 2007
zijn ontleend aan de Polisadministratie.

Demografische gegevens uit GBA

De bron voor demografische gegevens is de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
De GBA wordt door alle afzonderlijke gemeenten in Nederland geleverd aan het CBS.
De registratie bevat informatie van alle ingezeten Nederlanders vanaf 1 januari 1995 tot
1 juli 2008. Voor dit onderzoek is de woongemeente en geboortedatum gebruikt en is uit
de gegevens over het geboorteland van de ouders de herkomstgroepering van de
persoon afgeleid.

In het GBA-bestand wordt met behulp van het burgerservicenummer (bsn-nummer) aan
iedere persoon een betekenisloos RIN-nummer toegewezen. De bronbestanden die aan
het CBS geleverd worden bevatten veelal het bsn-nummer als persoonsidentificatie-
nummer. Omdat dit bsn-nummer als zeer identificerend wordt beschouwd, vervangt het
CBS het bsn-nummer met behulp van de GBA door een betekenisloos RIN-nummer.

Voor dit onderzoek zijn alle personen aan wie geen RIN-nummer kan worden toege-
wezen uit de bronbestanden verwijderd, omdat deze records niet kunnen worden gekop-
peld met de overige gegevensbronnen. Dit heeft als gevolg dat het beschreven aantal
personen in de populatie een minimum aantal is.
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5.3 Methoden en definities

Uitkeringsperioden

Een uitkeringsperiode van een persoon is een periode waarin een persoon aaneenslui-
tend of samenlopend één of meerdere WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuit-
keringen ontvangt. Aaneensluitende of samenlopende perioden waarin een persoon een
WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, worden als één uitkerings-
periode beschouwd. Wanneer tussen twee uitkeringsperioden van een persoon een
onderbreking van een maand ligt, worden deze perioden als één doorlopende uitkerings-
periode gezien.

Bij het bepalen van de start- en beëindigingsdatum van een uitkering is gekozen voor het
betalingsconcept. Een uitkeringsmaand telt in deze optiek alleen mee als er op de laatste
vrijdag van de maand sprake is van recht op de uitkering en bovendien in de desbetref-
fende maand een betaling heeft plaatsgevonden. Voorschotten en nabetalingen, dat wil
zeggen betalingen die verricht worden voordat het recht op de uitkering is begonnen of
nadat het recht is beëindigd, worden buiten beschouwing gelaten.

Gedeeltelijke uitstroom uit de WW- of bijstandsuitkering, waarbij een persoon werk in
loondienst aanvaardt maar nog gedeeltelijk uitkeringsafhankelijk blijft, wordt niet als uit-
stroom gezien. De gedeeltelijke uitstroom wordt niet afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

Registratieduur

De registratieduur van een uitkeringsperiode (zoals hierboven omschreven) geeft het
aantal maanden weer dat op het peilmoment is verstreken sinds de aanvang van de uit-
keringsperiode. Voor de tabellen van onderdeel A is het peilmoment januari 2005 of
januari 2006. Voor de tabellen van onderdeel B is het peilmoment de maand waarin de
eerste begeleiding naar werk is gestart.

Begeleiding naar werk

Een re-integratietraject kan uit één of meer instrumenten bestaan. Een instrument kan
bijvoorbeeld een opleiding, cursus, beroepskeuzeadvies of sollicitatietraining inhouden.
De re-integratie van een persoon kan uit een of meer trajecten bestaan.

De Monitor Scholing en Activering (MOSA) bevat gegevens van personen die gebruik
maken van instrumenten die gemeenten aanwenden om werkzoekenden te begeleiden
naar de (reguliere) arbeidsmarkt. De MOSA-registratie is in december 2004 beëindigd.
Vanaf januari 2005 zijn gegevens over instrumenten en trajecten die gemeenten aanbie-
den opgenomen in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). Een traject kan
bestaan uit verschillende instrumenten. In de MOSA worden instrumenten afzonderlijk
waargenomen. In de SRG worden alleen gegevens opgenomen van trajecten en niet van
de afzonderlijke instrumenten waaruit deze trajecten bestaan. MOSA-instrumenten of
SRG-trajecten die op dezelfde dag zijn gestart, worden als één traject geteld. Evenzo
worden trajecten in de SIR-WW en in de SIR-AG met eenzelfde startdag als één traject
gerekend.

De start van het eerste traject, de eerste gesubsidieerde baan of loonkostensubsidie in
de uitkeringsperiode wordt gezien als de start van de begeleiding naar werk. Loon-
kostensubsidies die vlak na het beëindigen van een uitkeringsperiode starten worden
ook beschouwd als begeleiding naar werk.

Loonkostensubsidie

In tegenstelling tot de WIW- en ID-banen (gesubsidieerd werk) wordt een loonkosten-
subsidie beschouwd als regulier werk. De werkgever wordt met een loonkostensubsidie
gecompenseerd voor de lagere productiviteit van een werknemer. Uitstroom naar een
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baan met loonkostensubsidie wordt dan ook bij de 25%-doelstelling gezien als een
succes.

Uitstroom naar werk

Als in een periode van één maand voor de uitstroommaand tot drie maanden na de uit-
stroommaand een nieuwe baan start, wordt dit beschouwd als uitstroom naar werk. Voor
de uitstroom naar werk met loonkostensubsidie is eenzelfde methodiek gebruikt. De uit-
stroommaand is de eerste maand na een uitkeringsperiode waarin een persoon geen
recht meer heeft op een uitkering of waarin geen betaling heeft plaatsgevonden. Voor
het vaststellen van de uitstroom naar werk in de periode tot en met 2005 is het
SSB-banenbestand gebruikt. Voor de uitstroom in 2006 of later is VPD-Walvis gebruikt.

Uitstroom uit de uitkering samengaand met uitbreiding van een baan, die al eerder naast
de uitkering liep, wordt niet gemeten. Uitstroom uit de uitkering naar werk als zelfstand-
ige of freelancer kan niet worden gemeten. Ook uitstroom naar werk in het buitenland is
niet opgenomen.

Gemeentedomein

Personen met bijstand behoren tot het gemeentedomein. Personen die zowel WW als
bijstand ontvangen en hun eerste begeleiding naar werk krijgen van het UWV, worden
echter niet tot het gemeentedomein gerekend.

In de tabellen van onderdeel B wordt hierop een verdere beperking gemaakt. Personen
met alleen bijstand en met een eerste begeleiding door het UWV worden in deze tabellen
niet meegeteld.
Personen zonder een uitkering die op zoek zijn naar werk behoren ook tot het gemeente-
domein. Deze personen zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

5.4 Kwaliteit en representativiteit

Bijstand

In 2006 zijn er bij de levering van bijstandgegevens door de gemeenten in een aantal
gevallen problemen geweest bij het doorgeven van het betaalbaar gestelde bedrag per
uitkering. Omdat bij dit onderzoek wordt uitgegaan van het betalingsconcept, betekent dit
dat niet altijd het correcte uitstroommoment kon worden vastgesteld. Een vergelijking
tussen de gemeenten die wel volledige gegevens leverden, en gemeenten waarbij voor
een aantal maanden de betalingsgegevens ontbraken, laat geen noemenswaardige ver-
schillen zien in de patronen van uitstroom naar werk.

Baangegevens

Voor gegevens over banen in 2006 en 2007 is gebruik gemaakt van een banenbestand
gebaseerd op gegevens uit de Polisadministratie. In de Polisadministratie worden
gegevens van inkomstenverhoudingen opgeslagen die werkgevers leveren via de loon-
aangifte.

Omdat de begindata van inkomstenverhoudingen uit de loonaangifte (nog) onbetrouw-
baar zijn gebleken, zijn alle begindata van banen die voor januari 2006 zijn gestart op
1 januari 2006 gezet. We weten dus niet of een baan met begindatum 1 januari 2006
daadwerkelijk is gestart in januari 2006, maar alleen dat de baan bestaat in januari 2006.

Om dit probleem aan te pakken zijn banen met een begindatum in januari 2006 gekop-
peld aan baangegevens uit 2005 (SSB-banen 2005). Als een persoon een lopende baan
heeft in december 2005 en een baan met een begindatum in januari 2006 dan wordt er in
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dit onderzoek van uitgegaan dat dit dezelfde baan betreft. De begindatum van deze baan
wordt dan teruggelegd. Hierbij wordt dus een onderschatting veroorzaakt van startende
banen in januari 2006.

SIR-WW registratie

De registratie van aangeboden trajecten door het UWV, is compleet vanaf april 2002.
Vóór april 2002 zijn er alleen gegevens afkomstig van het GAK beschikbaar, waar onge-
veer 70 procent van alle WW’ers geregistreerd stonden.

MOSA-registratie

De MOSA-registratie hanteert twee begindatums, de startdatum van het instrument, en
de datum waarop een instrument wordt aangeboden, ofwel de datum waarop het re-inte-
gratieplan wordt goedgekeurd. In dit onderzoek is de startdatum gebruikt.

MOSA-respons

Enkele tabellen hebben uitsluitend betrekking op personen in gemeenten uit de MOSA.
Bij de derde vervolgmeting zijn evenals bij de eerste en tweede vervolgmeting alleen die
gemeenten meegerekend die voor alle jaren 2002, 2003 en 2004 gegevens hebben
geleverd. De MOSA-respons van 53 gemeenten bestaat uit de volgende gemeenten:

5.5 Veranderingen in berekeningswijze met vorige vervolgmetingen

Tussen de tweede en derde vervolgmeting zijn, vanwege het gebruik van het Basis-
bestand in de derde vervolgmeting, een aantal verschillen ontstaan die hieronder worden
omschreven.
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Alkmaar
Almelo
Alphen aan den Rijn
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
Apeldoorn
Breda
Capelle a/d IJssel
Delft
Delfzijl
Den Helder
Doetinchem
Dordrecht
Eindhoven
Emmen
Enschede
Gorinchem
Gouda
Groningen
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heerenveen
Heerlen
Hengelo
Hilversum
Hoogeveen
Kerkrade
Landgraaf

Leeuwarden
Lelystad
Maassluis
Noordoostpolder
Oosterhout
Ridderkerk
Roermond
Rotterdam
Schiedam
‘s-Gravenhage
‘s-Hertogenbosch
Smallingerland
Stadskanaal
Terneuzen
Tiel
Utrecht
Veenendaal
Venlo
Vlaardingen
Vlissingen
Zaanstad
Zoetermeer
Zutphen
Zwijndrecht



WW-uitkeringen

In het Basisbestand zijn tot en met 2005 gegevens van personen met een WW-uitkering
overgenomen uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). In de vorige vervolgmetingen is
voor deze gegevens gebruik gemaakt van de registratiebestanden. Dit levert verschillen
op in het aantal personen met een WW-uitkering. In het SSB ontbreken, in vergelijking
met de WW-registraties, veel kortlopende WW-uitkeringen met een uitkeringsduur van
1 à 2 maanden. Dit heeft gevolgen voor de cijfers in de tabellen van onderdeel A. Het
aantal WW-uitkeringen op het peilmoment is lager dan in vorige vervolgmetingen.

De onderzoekspopulatie van de tabellen van onderdeel B bestaat uit personen die hun
eerste begeleiding naar werk hebben gekregen in 2004 of 2005. Begeleiding naar werk
wordt vaker aangeboden aan personen die over een langere periode een uitkering krij-
gen. Een persoon met een WW-uitkering van 1 à 2 maanden krijgt minder vaak begelei-
ding naar werk en behoort niet tot de onderzoekspopulatie. Het ontbreken van kortlo-
pende WW-uitkeringen zal op de cijfers in de tabellen van onderdeel B weinig tot geen
invloed hebben.

Bijstandsuitkeringen

In het Basisbestand zijn in de periode van 2002 tot en met 2005 iets meer personen met
een bijstandsuitkering dan in de registraties die zijn gebruikt in de vorige vervolg-
metingen.

MOSA-trajecten

In de eerste en tweede vervolgmeting zijn voor het bepalen van MOSA-trajecten in 2003
en 2004 ruwe onderzoeksbestanden gebruikt. Deze bestanden zijn opgeschoond en
gedocumenteerd en gebruikt in het Basisbestand. Dit levert een verschil in het aantal uit-
keringsperioden met begeleiding naar werk in 2004. In de derde vervolgmeting zijn er
minder uitkeringsperioden met begeleiding naar werk in 2004 dan in de tweede vervolg-
meting. De uitkeringsperioden komen in de derde vervolgmeting wel voor, maar in meer
dan de helft van de gevallen heeft er al eerder begeleiding naar werk plaatsgevonden.
Deze uitkeringsperioden worden dan niet gerekend tot de onderzoekspopulatie van
personen met start begeleiding naar werk in 2004.

Overgang van MOSA naar SRG

De MOSA bevat gegevens van personen die gebruik maken van instrumenten die
gemeenten aanwenden om werkzoekenden te begeleiden naar de (reguliere) arbeids-
markt. De MOSA-registratie is in december 2004 beëindigd. Vanaf januari 2005 zijn
gegevens over instrumenten en trajecten die gemeenten aanbieden opgenomen in de
SRG. Een traject kan bestaan uit verschillende instrumenten. In de MOSA worden instru-
menten afzonderlijk waargenomen. In de SRG worden alleen gegevens opgenomen van
trajecten en niet van de afzonderlijke instrumenten waaruit deze trajecten bestaan.

Er starten meer MOSA-instrumenten in een jaar dan SRG-trajecten. In dit onderzoek
gaat het echter om het eerst gestarte traject in een uitkeringsperiode. Hoewel er in een
uitkeringsperiode meerdere MOSA-instrumenten kunnen starten, is het alleen de eerste
die telt. Het verschil in het aantal gestarte MOSA-instrumenten en het aantal gestarte
SRG-trajecten in een jaar wordt hierdoor verkleind.

Non-respons in SRG

De SRG bevat niet de gegevens van alle gemeenten in Nederland, er is sprake van een
kleine non-respons. In dit onderzoek worden alleen de gemeenten uit de MOSA-respons
meegenomen om de uitstroom te bepalen van personen met begeleiding naar werk. Dit
betekent dat in de SRG in ieder geval gegevens van de 53 gemeenten uit de MOSA-
respons aanwezig moeten zijn. In het halfjaarbestand van de eerste helft van 2005 ont-
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breekt gemeente Venlo. In het halfjaarbestand van de tweede helft van 2005 zijn er geen
ontbrekende gemeenten. Door de non-respons van gemeente Venlo in het eerste half-
jaarbestand zijn er een klein aantal kortlopende SRG-trajecten die nu niet in het onder-
zoek worden meegenomen. Dit betekent een kleine onderschatting van kortlopende
SRG-trajecten in de eerste helft van 2005. Omdat gemeente Venlo geen grote gemeente
is en er alleen kortlopende trajecten ontbreken heeft dit echter weinig invloed op de
resultaten.
Hieronder volgen nog een aantal verschillen met de nulmeting en de eerste vervolg-
meting.

Geen onderscheid meer tussen regulier werk en gesubsidieerde arbeid

Bij de eerste vervolgmeting is in de tabellenset onderscheid gemaakt naar uitstroom naar
regulier werk en naar gesubsidieerde arbeid (WIW- en ID-banen). Vanaf 2004 zijn geen
nieuwe WIW- of ID-banen meer ingezet. Wel zijn vanaf 2004 loonkostensubsidies ingezet.
Loonkostensubsidies worden niet beschouwd als gesubsidieerd werk maar als reguliere
baan. Loonkostensubsidies zijn in de tabellen opgenomen bij ‘uitstroom naar werk’.

Geen onderscheid meer naar volwassenen / ouderen

In de tabellenset van de eerste vervolgmeting zijn de tabellen uitgesplitst naar drie leef-
tijdsgroepen: jongeren, volwassenen en ouderen. Het onderscheid tussen de laatste
twee groepen is verdwenen bij de tweede en derde vervolgmeting. Wel wordt in een aan-
tal tabellen de groep volwassenen nader uitgesplitst naar leeftijdsgroep (23–44, 45–54
en 55–64 jaar).

Registratieduur

Ten opzichte van de eerste vervolgmeting is één nieuwe variabele toegevoegd, namelijk
de registratieduur van de uitkeringsperiode.

5.6 Begrippenlijst

Allochtonen Zie Herkomstgroepering

Autochtonen Zie Herkomstgroepering

Begeleiding naar werk Begeleiding naar werk bestaat uit een re-integratietraject, gesub-
sidieerd werk of een loonkostensubsidie. Deze vormen van
begeleiding hebben als doel te voorkomen dat personen langdurig
werkloos worden of in een sociaal isolement terecht komen. Bij
re-integratietrajecten gaat het bijvoorbeeld om het aanbieden van
een opleiding of het geven van beroepskeuzeadvies, maar ook
vergoeding van kinderopvang of doorverwijzing naar hulpver-
lening behoort tot de mogelijkheden.

Betalingsconcept Onder betalingsconcept wordt verstaan dat een uitkeringsmaand
in het onderzoek alleen telt wanneer er op de laatste vrijdag van de
maand sprake is van een recht op de uitkering en bovendien in de
desbetreffende maand een betaling heeft plaatsgevonden.

Bijstand Onder bijstand wordt verstaan een periodieke algemene
bijstandsuitkering of een uitkering in het kader van de IOAW of
IOAZ. Zowel de aanvrager als de partner wordt beschouwd als de
ontvanger van een bijstandsuitkering.

Duurzame uitstroom Beëindiging van een uitkeringsperiode van een persoon, waarbij
de persoon niet binnen zes maanden opnieuw uitkeringsgerech-
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tigd wordt, wordt beschouwd als duurzame uitstroom uit de uit-
kering.

Gemeentedomein Personen voor wie de gemeente verantwoordelijk is voor de re-
integratie worden gerekend tot het gemeentedomein. Dit zijn alle
personen met een bijstandsuitkering en alle personen die zowel
een bijstandsuitkering als een WW- of AO-uitkering hebben en
waarvoor de gemeente als eerste een re-integratieactiviteit heeft
ontplooid.

Ook personen zonder uitkering die zich als niet werkend werk-
zoekende hebben ingeschreven bij het CWI behoren tot het ge-
meentedomein. Over deze personen zijn in dit onderzoek geen
uitkomsten berekend.

Herkomstgroepering Voor de indeling van personen naar etnische achtergrond wordt
de CBS-indeling naar herkomstgroepering gebruikt (CBS, 2002).

De herkomstgroepering van een persoon wordt vastgesteld aan
de hand van diens geboorteland en dat van zijn ouders. Autoch-
tonen zijn personen die in Nederland geboren zijn en van wie ook
beide ouders in Nederland geboren zijn, evenals personen die in
het buitenland geboren zijn en van wie beide ouders in Nederland
geboren zijn.

Alle overige personen zijn allochtonen. Samengevat zijn dit dus
personen van wie minstens één ouder in het buitenland geboren
is. Binnen de groepering van allochtonen wordt onderscheid
gemaakt naar land van herkomst. Dit land bepaalt de herkomst-
groepering. Van een in het buitenland geboren allochtoon is het
geboorteland tevens land van herkomst. Als de allochtoon in
Nederland geboren is maar diens moeder in het buitenland, is het
geboorteland van de moeder land van herkomst. Als echter de
moeder ook in Nederland is geboren, is het geboorteland van de
vader herkomstland.

In dit rapport worden de volgende herkomstgroeperingen onder-
scheiden:
– Autochtonen.
– Westerse allochtonen. Het land van herkomst is gelegen in

Europa (m.u.v. Nederland en Turkije), Noord-Amerika, Indo-
nesië, Japan en Oceanië (o.m. Australië, Nieuw-Zeeland en
andere eilanden in de Pacific).

– Niet-westerse allochtonen.
Als het geboorteland van de persoon zelf onbekend is, wordt deze
ingedeeld in de categorie ‘onbekend’, tenzij van beide ouders
bekend is dat ze in Nederland geboren zijn. In dat geval is de per-
soon een autochtoon.

MOSA-respons Gemeenten die trajectgegevens over geheel 2002–2004 geleverd
hebben aan de Monitor Scholing en Activering (MOSA). Zie para-
graaf 5.4 voor een opsomming van deze 53 gemeenten.

Loonkostensubsidie Op 1 januari 2004 is de Wet werk en bijstand in werking getreden.
Met deze wet moeten gemeenten met een bepaald budget zelf
voorzien in de betaling van bijstandsuitkeringen en re-integratie
van bijstandsgerechtigden. Een van de voorzieningen waar de
gemeenten gebruik van kunnen maken is loonkostensubsidie.
Deze vervangt in feite de gesubsidieerde banen.

Peilmoment Met peilmomenten januari 2005 en januari 2006 worden de laatste
vrijdag van deze maanden bedoeld, respectievelijk 28 janua-
ri 2005 en 27 januari 2006.
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Populatie Tabelserie A: personen van 15–64 jaar met een uitkering op peil-
momenten januari 2005 en januari 2006.

Tabelserie B: uitkeringsperioden waarin in 2004 of 2005 begelei-
ding naar werk is gestart. Begeleiding naar werk kan zijn een
traject of instrument dat in de SIR-WW, SIR-AG MOSA of SRG is
geregistreerd of de toekenning van loonkostensubsidie. Vóór
2004 behoorde een gesubsidieerde baan in de WIW of ID ook tot
de instrumenten. Hiermee is bij het bepalen van de van de start
van begeleiding naar werk rekening gehouden. De uitkomsten
worden uitsluitend vastgesteld voor de gemeenten in de
MOSA-respons.

Tabelserie C: uitkeringsperioden waarin in 2004 of 2005 begelei-
ding naar werk is gestart. Begeleiding naar werk kan zijn een
instrument dat in de MOSA is geregistreerd of de toekenning van
loonkostensubsidie. Bij de bepaling van de start van begeleiding
naar werk is rekening gehouden met de gesubsidieerde banen in
de WIW of ID (vóór 2004). De uitkomsten worden uitsluitend vast-
gesteld voor de gemeenten in de MOSA-respons.

Traject Onder een traject wordt een re-integratietraject verstaan. Trajec-
ten voor personen met een WW-uitkering worden geregistreerd in
de SIR-WW. Gegevens over de re-integratie van personen met
een bijstandsuitkering worden geregistreerd in de MOSA (t/m
2004) en de SRG (vanaf 2005).

Uitkeringsperiode Bij het bepalen van de start- en beëindigingdatum van een uitke-
ring is gekozen voor het betalingsconcept. Een uitkeringsmaand
telt in deze optiek alleen mee als er een betaling heeft plaatsge-
vonden. Voorschotten en nabetalingen, d.w.z. betalingen die ver-
richt worden voordat het recht op de uitkering is begonnen of
nadat het recht is beëindigd, worden buiten beschouwing gelaten.

Uitstroom Alle beëindigingen van een uitkeringsperiode worden beschouwd
als uitstroom uit de uitkering. De uitstroommaand is de eerste
maand waarin op de laatste vrijdag van die maand geen betaling
heeft plaatsgevonden.

Werk Met werk wordt werk in loondienst in Nederland bedoeld. De
gegevens over werk in loondienst worden vastgesteld met behulp
van het SSB-banenbestand en de Polisadministratie.

WW Een uitkering die wordt verstrekt op grond van de Werkeloos-
heidswet (WW).

5.7 Afkortingen

ABW Algemene Bijstandswet
ANW Algemene Nabestaandenwet
AO Arbeidsongeschiktheid
CBS-CvB Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
EIM Economisch Instituut Midden- en kleinbedrijf
GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GBA Gemeentelijke Basisadministratie
ID-banen Instroom/Doorstroombanen
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werk-

loze werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

gewezen zelfstandigen
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IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen

SIR-AG Systeem Inkoop Re-integratie Arbeidsgehandicapten
SIR-WW Systeem Inkoop Re-integratie Werklozen
MOSA Monitor Scholing en Activering
NEI Nederlands Economisch Instituut.
NUG’er Niet-uitkeringsgerechtigd en ingeschreven bij het CWI als niet-werkende

werkzoekende
SRG Statistiek Re-integratie Gemeenten
SSB Sociaal Statistisch Bestand
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VPD Verzekerde Personen en Dienstverbanden
VZA Verzekerdenadministratie werknemers
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Walvis Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in de sociale ver-

zekering
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden
WW Werkloosheidswet
WWB Wet werk en bijstand
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Bijlage: Algemene toelichting Basisbestand uitkering re-integratie werk

Het Basisbestand uitkering re-integratie werk (kortweg basisbestand) is een bestand dat
is samengesteld uit delen van diverse bestanden op het gebied van banen, uitkeringen
en re-integratie. Het basisbestand bestaat uit een eenduidige gedefinieerde samen-
hangende set van gegevens per persoon over uitkeringen, re-integratie en werk
gedurende de periode vanaf 2001. Per persoon zijn per maand indicatoren samen-
gesteld die aangeven of er in die maand sprake was van een uitkering, CWI-inschrijving,
start re-integratie, lopende re-integratie, startende baan, lopende baan of eindigende
baan.

In deze versie van het basisbestand (versie 22 september 2008) zijn de meest recente
gegevens van medio 2008. Het basisbestand is een dynamisch bestand – bij het
beschikbaar komen van nieuwe gegevens wordt het basisbestand bijgewerkt.

Populatie

De onderzoekspopulatie van het basisbestand zijn personen die in de periode van
januari 2001 tot en met medio 2008 in één of meerdere van deze maanden óf
– waren ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) als niet-werkend

werkzoekende (NWW), óf
– een bijstands-, arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering hadden, óf
– re-integratieondersteuning ontvingen, óf
– of een combinatie van bovenstaande.

Bronbestanden

Hieronder staat kort welke bronbestanden zijn gebruikt bij het samenstellen van
het basisbestand. Een uitgebreidere toelichting op de bronbestanden staat in de
documentatierapporten van de specifieke bestanden. Deze zijn beschikbaar via
www.cbs.nl/microdata.

Uitkeringen en CWI-inschrijving
Bronbestand voor de gegevens over uitkeringen voor de jaren 2001 tot en met 2005 is
het sociaal statistisch bestand (SSB). Het SSB is een geïntegreerd bestand met
gegevens over onder andere banen en uitkeringen. Deze gegevens worden met elkaar
en andere bronnen geconfronteerd en consistent gemaakt. SSB bestanden waren nog
niet beschikbaar voor de jaren 2006 en 2007. Daarom is voor de jaren 2006 en 2007
gebruik gemaakt van de originele registraties van werkloosheids-, arbeidsongeschikt-
heids- en bijstandsuitkeringen.
Gegevens over inschrijving bij het CWI als NWW over de jaren 2001 tot en met mei 2008
zijn afkomstig uit de CWI-NWW registratie. Dit bestand wordt aangeleverd door het CWI
en bevat onder andere de begin- en einddatum van inschrijving en de startdatum van de
periode zonder werk.

Banen
Voor gegevens over banen is gebruikt gemaakt van het SSB 2001 t/m 2005. Voor de
jaren 2006 tot en met april 2008 zijn de gegevens afgeleid uit de Polisadministratie
omdat over deze jaren nog geen SSB bestand beschikbaar is.

Re-integratie
In het basisbestand zijn de volgende vormen van re-integratie opgenomen: verwijzingen
of bemiddelingen door het CWI, trajecten aangeboden door het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) of gemeente, begeleiding door een casemanager van
het CWI of re-integratiecoach van het UWV, een WIW-ID baan of een baan met loonkos-
tensubsidie. Deze gegevens zijn afkomstig uit de volgende bestanden:
– CWI-verwijzingen 2005–200805
– CWI-intensieve bemiddeling 2007–200805
– SIR-AG trajecten 2002–2008
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– SIR-WW trajecten 2002–2008
– MOSA 2002–2004 en SRG 2005–2007
– WIW-ID 2002–2004
– Loonkostensubsidie 2004
– UWV-re-integratiecoach 2006–2007

Demografische variabelen
Per persoon is informatie over de geboortedatum, het geslacht en de herkomstgroepe-
ring toegevoegd. Deze gegevens zijn afkomstig uit de gemeentelijke basisadministratie
(GBA).

Aandachtspunten

Uitkeringen en CWI-inschrijving
Uitkeringen zijn vastgesteld op betalingsbasis. Dat wil zeggen dat een uitkering meetelt
als een persoon op de laatste vrijdag van de maand recht heeft op een uitkering én in die
maand ook een betaling heeft ontvangen.
CWI-inschrijvingen waarbij de einddatum één dag na de startdatum ligt zijn niet meege-
nomen.
Als begindatum van de CWI-inschrijving is de inschrijfdatum genomen tenzij de start-
datum niet werkend na de inschrijfdatum ligt. In die gevallen is de startdatum niet
werkend als begindatum genomen.

Banen
De Polisadministratie heeft niet de correcte startdatum van banen die lopend waren voor
1 januari 2006. Hiervoor is gecorrigeerd door voor alle personen die een lopende baan
hadden in december 2005 (op basis van het SSB) de startdatum te vervangen door de
startdatum zoals bekend in het SSB. De verwachting is dat de polisadministratie wordt
vervangen door een nieuwere versie waarin een aantal zaken zijn gecorrigeerd. Daar-
door hebben de gegevens over banen vanaf 2006 een voorlopig karakter.

Re-integratie
Bij CWI-bemiddelingen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen het maken van
een afspraak en het daadwerkelijk starten van een bemiddeling.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen meerdere CWI-verwijzingen of contacten
met een UWV-re-integratiecoach op één dag.
Start van een SIR-AG of SIR-WW traject en voordracht voor een traject zijn apart opge-
nomen. Er kan dus onderscheid gemaakt worden tussen start en voordracht.
Elke start of voordracht van een SIR-AG of SIR-WW traject die voorkomt is meege-
nomen, ook al liep er al een ander traject.
Voor SIR-AG of SIR-WW trajecten waar wél een voordrachtsdatum en einddatum
bekend was maar géén startdatum is de voordrachtsdatum als startdatum gebruikt.
Er is geen correctie uitgevoerd voor non-respons bij de SRG-trajecten. De aantallen
komen daarom lager uit dan de aantallen zoals vermeld op de CBS-website.
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Tabellenset





Tabellenoverzicht

Onderdeel A. Uitstroom naar werk

Onderwerp Personen met Januari- Nederland of Detaillering Jongeren Volwassenen
een uitkering stand MOSA-respons (15–22 jaar) (23–64 jaar)

Uitstroom naar werk WW en bijstand 2005 Nederland Totaal Tabel A1 Tabel A1
Geslacht Tabel A2 Tabel A5
Herkomstgroepering Tabel A3 Tabel A6
Registratieduur Tabel A4 Tabel A7
Leeftijd Tabel A8

Uitstroom naar werk bijstand 2005 MOSA-respons Totaal Tabel A9–A11 Tabel A9–A12
Geslacht Tabel A9 Tabel A9
Herkomstgroepering Tabel A10 Tabel A10
Registratieduur Tabel A11 Tabel A11
Leeftijd Tabel A12

Duurzame uitstroom WW en bijstand 2005 Nederland Totaal Tabel A13 Tabel A13
naar werk Geslacht Tabel A14 Tabel A17

Herkomstgroepering Tabel A15 Tabel A18
Registratieduur Tabel A16 Tabel A19
Leeftijd Tabel A20

Duurzame uitstroom bijstand 2005 MOSA-respons Totaal Tabel A21–A23 Tabel A21–A24
naar werk Geslacht Tabel A21 Tabel A21

Herkomstgroepering Tabel A22 Tabel A22
Registratieduur Tabel A23 Tabel A23
Leeftijd Tabel A24

Uitstroom naar werk WW en bijstand 2006 Nederland Totaal Tabel A25 Tabel A25
Geslacht 1) Tabel A26
Herkomstgroepering 1) Tabel A27

Uitstroom naar werk bijstand 2006 MOSA-respons Totaal Tabel A28 Tabel A28
Geslacht 1) Tabel A29
Herkomstgroepering 1) Tabel A30

Onderdeel B. Uitstroom naar werk binnen 24/36 maanden na start begeleiding naar werk

Onderwerp Personen met jaar Nederland of Detaillering Jongeren Volwassenen
een uitkering MOSA-respons (15–22 jaar) (23–64 jaar)

Uitstroom naar werk gemeentedomein 2005 MOSA-respons Totaal Tabel B1 Tabel B1
Geslacht Tabel B2 Tabel B5
Herkomstgroepering Tabel B3 Tabel B6
Registratieduur Tabel B4 Tabel B7
Leeftijd Tabel B8

Duurzame uitstroom gemeentedomein eerste MOSA-respons Totaal Tabel B9 Tabel B9
naar werk halfjaar Geslacht Tabel B10 Tabel B13

van 2005 Herkomstgroepering Tabel B11 Tabel B14
Registratieduur Tabel B12 Tabel B15
Leeftijd Tabel B16

Uitstroom naar werk gemeentedomein 2004 MOSA-respons Totaal Tabel B17 Tabel B17
Geslacht Tabel B18 Tabel B21
Herkomstgroepering Tabel B19 Tabel B22
Registratieduur Tabel B20 Tabel B23
Leeftijd Tabel B24

Duurzame uitstroom gemeentedomein eerste MOSA-respons Totaal Tabel B25 Tabel B25
naar werk halfjaar van Geslacht Tabel B26 Tabel B29

2004 Herkomstgroepering Tabel B27 Tabel B30
Registratieduur Tabel B28 Tabel B31
Leeftijd Tabel B32

Onderdeel C. Uitstroom naar werk van personen naar uitstroomjaar

Onderwerp Personen met jaar Nederland of Detaillering Jongeren Volwassenen
een uitkering MOSA-respons (15–22 jaar) (23–64 jaar)

Uitstroom naar werk gemeentedomein 2004 MOSA-respons Totaal Tabel C1 Tabel C1
(leeftijd)

Uitstroom naar werk gemeentedomein 2005 MOSA-respons Totaal Tabel C2 Tabel C2
(leeftijd)

1) Wordt niet uitgesplitst naar Jongeren/Volwassenen.
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Tabel A1
Uitstroom naar werk van personen met WW of bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep, Nederland

Totaal WW Bijstand

Totaal

Personen met WW of bijstand in januari 2005 643 910 243 450 400 460
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 311 440 61 010 250 440
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 332 470 182 450 150 020

Uitstroom niet naar werk 184 900 86 930 97 970
Uitstroom naar werk 147 570 95 520 52 050

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 140 300 94 780 45 520
Uitstroom met loonkostensubsidie 7 260 740 6 520

Jongeren (15–22 jaar)

Personen met WW of bijstand in januari 2005 28 550 6 910 21 640
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 7 270 160 7 110
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 21 280 6 750 14 530

Uitstroom niet naar werk 8 480 1 510 6 970
Uitstroom naar werk 12 800 5 240 7 560

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 12 030 5 190 6 840
Uitstroom met loonkostensubsidie 770 50 720

Volwassenen (23–64 jaar)

Personen met WW of bijstand in januari 2005 615 360 236 540 378 820
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 304 170 60 840 243 330
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 311 190 175 700 135 490

Uitstroom niet naar werk 176 420 85 420 91 010
Uitstroom naar werk 134 770 90 280 44 480

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 128 280 89 590 38 680
Uitstroom met loonkostensubsidie 6 490 690 5 800

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.

Tabel A2
Uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar geslacht, Nederland

Totaal WW Bijstand

Mannen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 12 280 3 700 8 580
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 2 020 60 1 960
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 10 260 3 640 6 620

Uitstroom niet naar werk 3 250 670 2 580
Uitstroom naar werk 7 000 2 970 4 040

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 6 550 2 940 3 610
Uitstroom met loonkostensubsidie 460 30 430

Vrouwen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 16 270 3 210 13 060
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 5 250 100 5 150
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 11 030 3 110 7 910

Uitstroom niet naar werk 5 230 840 4 390
Uitstroom naar werk 5 800 2 270 3 520

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 5 480 2 250 3 230
Uitstroom met loonkostensubsidie 310 20 290

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.
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Tabel A3
Uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar herkomstgroepering, Nederland

Totaal WW Bijstand

Autochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 15 250 5 390 9 860
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 3 320 110 3 220
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 11 930 5 290 6 640

Uitstroom niet naar werk 3 900 1 090 2 820
Uitstroom naar werk 8 020 4 200 3 830

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 7 600 4 160 3 440
Uitstroom met loonkostensubsidie 420 40 380

Westerse allochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 2 240 470 1 770
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 600 10 590
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 1 640 460 1 180

Uitstroom niet naar werk 700 110 600
Uitstroom naar werk 930 350 580

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 870 350 520
Uitstroom met loonkostensubsidie 70 0 60

Niet-westerse allochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 11 060 1 060 10 010
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 3 340 50 3 300
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 7 720 1 010 6 710

Uitstroom niet naar werk 3 880 320 3 560
Uitstroom naar werk 3 840 690 3 150

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 3 560 680 2 880
Uitstroom met loonkostensubsidie 280 10 280

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.

Tabel A4
Uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar registratieduur, Nederland

Totaal WW Bijstand

0–11 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 19 310 6 710 12 600
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 3 410 140 3 270
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 15 910 6 570 9 340

Uitstroom niet naar werk 5 620 1 430 4 190
Uitstroom naar werk 10 290 5 140 5 150

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 9 790 5 090 4 700
Uitstroom met loonkostensubsidie 500 50 450

12–23 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 5 450 190 5 260
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 2 000 20 1 980
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 3 450 170 3 280

Uitstroom niet naar werk 1 770 80 1 700
Uitstroom naar werk 1 680 90 1 590

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 1 510 90 1 420
Uitstroom met loonkostensubsidie 170 0 170

24–35 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 2 410 20 2 390
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 1 100 0 1 100
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 1 310 10 1 300

Uitstroom niet naar werk 700 10 690
Uitstroom naar werk 610 10 600

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 530 10 520
Uitstroom met loonkostensubsidie 80 0 80

36 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 1 390 10 1 380
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 760 0 760
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 620 0 620

Uitstroom niet naar werk 400 0 390
Uitstroom naar werk 230 0 230

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 200 0 200
Uitstroom met loonkostensubsidie 30 0 30

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.
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Tabel A5
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar geslacht, Nederland

Totaal WW Bijstand

Mannen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 288 980 136 240 152 740
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 125 110 36 760 88 350
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 163 870 99 480 64 390

Uitstroom niet naar werk 84 980 45 480 39 510
Uitstroom naar werk 78 880 54 000 24 880

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 74 880 53 550 21 330
Uitstroom met loonkostensubsidie 4 000 450 3 550

Vrouwen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 326 380 100 300 226 080
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 179 060 24 080 154 980
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 147 320 76 220 71 100

Uitstroom niet naar werk 91 440 39 940 51 500
Uitstroom naar werk 55 880 36 280 19 600

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 53 400 36 040 17 360
Uitstroom met loonkostensubsidie 2 490 240 2 250

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.

Tabel A6
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar herkomstgroepering, Nederland

Totaal WW Bijstand

Autochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 359 670 172 860 186 810
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 164 060 46 300 117 760
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 195 610 126 550 69 050

Uitstroom niet naar werk 109 190 61 050 48 130
Uitstroom naar werk 86 420 65 500 20 920

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 83 390 65 070 18 320
Uitstroom met loonkostensubsidie 3 030 430 2 600

Westerse allochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 69 580 27 730 41 850
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 34 580 7 400 27 180
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 35 000 20 330 14 670

Uitstroom niet naar werk 19 950 10 160 9 790
Uitstroom naar werk 15 050 10 180 4 880

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 14 320 10 100 4 220
Uitstroom met loonkostensubsidie 730 70 660

Niet-westerse allochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 186 110 35 950 150 160
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 105 540 7 140 98 390
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 80 580 28 810 51 770

Uitstroom niet naar werk 47 290 14 210 33 080
Uitstroom naar werk 33 290 14 610 18 690

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 30 560 14 420 16 140
Uitstroom met loonkostensubsidie 2 730 190 2 540

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.
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Tabel A7
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar registratieduur, Nederland

Totaal WW Bijstand

0–11 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 193 230 133 010 60 230
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 49 150 22 970 26 170
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 144 090 110 030 34 050

Uitstroom niet naar werk 62 690 43 800 18 890
Uitstroom naar werk 81 390 66 230 15 160

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 79 640 65 850 13 790
Uitstroom met loonkostensubsidie 1 750 380 1 370

12–23 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 100 690 52 360 48 330
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 43 460 18 210 25 250
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 57 240 34 150 23 090

Uitstroom niet naar werk 31 770 18 440 13 330
Uitstroom naar werk 25 460 15 710 9 760

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 24 000 15 550 8 450
Uitstroom met loonkostensubsidie 1 470 160 1 310

24–35 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 62 360 26 140 36 220
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 31 520 10 790 20 740
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 30 840 15 350 15 480

Uitstroom niet naar werk 19 090 9 670 9 420
Uitstroom naar werk 11 750 5 680 6 070

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 10 670 5 600 5 070
Uitstroom met loonkostensubsidie 1 070 80 990

36 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 259 080 25 040 234 040
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 180 050 8 870 171 170
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 79 030 16 160 62 870

Uitstroom niet naar werk 62 860 13 500 49 370
Uitstroom naar werk 16 170 2 670 13 500

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 13 970 2 600 11 370
Uitstroom met loonkostensubsidie 2 200 70 2 130

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.

Tabel A8
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep, Nederland

Totaal WW Bijstand

23–44 jaar

Personen met WW of bijstand in januari 2005 325 560 124 030 201 530
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 127 510 11 840 115 670
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 198 050 112 200 85 860

Uitstroom niet naar werk 95 370 47 200 48 170
Uitstroom naar werk 102 680 64 990 37 690

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 97 440 64 420 33 020
Uitstroom met loonkostensubsidie 5 250 570 4 680

45–54 jaar

Personen met WW of bijstand in januari 2005 140 350 55 320 85 030
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 82 780 17 550 65 230
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 57 570 37 770 19 800

Uitstroom niet naar werk 31 940 17 710 14 230
Uitstroom naar werk 25 630 20 060 5 570

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 24 510 19 950 4 560
Uitstroom met loonkostensubsidie 1 120 110 1 020

55–64 jaar

Personen met WW of bijstand in januari 2005 149 450 57 180 92 260
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 93 880 31 450 62 430
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 55 560 25 730 29 830

Uitstroom niet naar werk 49 110 20 500 28 610
Uitstroom naar werk 6 450 5 230 1 220

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 6 330 5 220 1 110
Uitstroom met loonkostensubsidie 120 10 110

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.
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Tabel A9
Uitstroom naar werk van personen met bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep en geslacht, MOSA-respons

Totaal Mannen Vrouwen

Totaal

Personen met bijstand in januari 2005 236 930 98 060 138 870
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 151 470 55 930 95 540
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 85 450 42 130 43 330

Uitstroom niet naar werk 55 370 24 990 30 370
Uitstroom naar werk 30 090 17 140 12 950

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 26 170 14 710 11 460
Uitstroom met loonkostensubsidie 3 920 2 430 1 490

Jongeren (15–22 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 12 730 5 030 7 700
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 4 270 1 150 3 120
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 8 460 3 880 4 580

Uitstroom niet naar werk 4 210 1 570 2 650
Uitstroom naar werk 4 250 2 310 1 940

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 3 810 2 050 1 760
Uitstroom met loonkostensubsidie 440 270 180

Volwassenen (23–64 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 224 200 93 030 131 170
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 147 200 54 780 92 420
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 76 990 38 250 38 750

Uitstroom niet naar werk 51 150 23 420 27 730
Uitstroom naar werk 25 840 14 820 11 020

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 22 360 12 660 9 700
Uitstroom met loonkostensubsidie 3 480 2 160 1 320

Personen die in januari 2005 tevens een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.

Tabel A10
Uitstroom naar werk van personen met bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep en herkomstgroepering, MOSA-respons

Totaal Autochtonen Westerse Niet-westerse
allochtonen allochtonen

Totaal

Personen met bijstand in januari 2005 236 930 99 570 24 210 113 150
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 151 470 63 340 15 650 72 480
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 85 450 36 230 8 560 40 670

Uitstroom niet naar werk 55 370 24 160 5 620 25 590
Uitstroom naar werk 30 090 12 070 2 940 15 080

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 26 170 10 560 2 550 13 060
Uitstroom met loonkostensubsidie 3 920 1 510 390 2 020

Jongeren (15–22 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 12 730 4 690 960 7 070
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 4 270 1 590 320 2 360
Personen die in 2005 of 2005 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 8 460 3 110 640 4 710

Uitstroom niet naar werk 4 210 1 370 330 2 510
Uitstroom naar werk 4 250 1 730 310 2 200

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 3 810 1 540 270 1 990
Uitstroom met loonkostensubsidie 440 190 40 210

Volwassenen (23–64 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 224 200 94 880 23 250 106 080
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 147 200 61 750 15 330 70 120
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 76 990 33 120 7 920 35 950

Uitstroom niet naar werk 51 150 22 790 5 290 23 080
Uitstroom naar werk 25 840 10 340 2 630 12 880

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 22 360 9 020 2 280 11 060
Uitstroom met loonkostensubsidie 3 480 1 320 350 1 810

Personen die in januari 2005 tevens een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
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Tabel A11
Uitstroom naar werk van personen met bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep en registratieduur, MOSA-respons

Totaal 0–11 12–23 24–35 ≥36 maanden
maanden maanden maanden

Totaal

Personen met bijstand in januari 2005 236 930 40 880 30 900 22 270 142 880
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 151 470 16 460 15 680 12 710 106 630
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 85 450 24 430 15 220 9 560 36 250

Uitstroom niet naar werk 55 370 13 200 8 630 5 670 27 870
Uitstroom naar werk 30 090 11 230 6 590 3 890 8 380

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 26 170 10 170 5 730 3 230 7 040
Uitstroom met loonkostensubsidie 3 920 1 060 860 670 1 340

Jongeren (15–22 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 12 730 7 240 3 110 1 510 870
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 4 270 1 940 1 160 690 480
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 8 460 5 300 1 950 820 400

Uitstroom niet naar werk 4 210 2 520 1 000 450 250
Uitstroom naar werk 4 250 2 780 950 370 150

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 3 810 2 510 840 320 130
Uitstroom met loonkostensubsidie 440 270 100 60 20

Volwassenen (23–64 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 224 200 33 650 27 790 20 760 142 010
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 147 200 14 510 14 520 12 020 106 150
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 76 990 19 130 13 270 8 740 35 850

Uitstroom niet naar werk 51 150 10 680 7 630 5 220 27 620
Uitstroom naar werk 25 840 8 450 5 640 3 520 8 230

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 22 360 7 660 4 890 2 910 6 910
Uitstroom met loonkostensubsidie 3 480 790 750 610 1 320

Personen die in januari 2005 tevens een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.

Tabel A12
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep, MOSA-respons

Totaal 23–44 jaar 45–54 jaar 55–64 jaar

Totaal

Personen met bijstand in januari 2005 224 200 122 620 51 630 49 950
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 147 200 71 680 39 930 35 600
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 76 990 50 950 11 700 14 350

Uitstroom niet naar werk 51 150 28 910 8 510 13 740
Uitstroom naar werk 25 840 22 040 3 190 610

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 22 360 19 200 2 610 550
Uitstroom met loonkostensubsidie 3 480 2 840 580 50

Personen die in januari 2005 tevens een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
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Tabel A13
Duurzame uitstroom naar werk van personen met WW of bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep, Nederland

Totaal WW Bijstand

Totaal

Personen met WW of bijstand in januari 2005 643 910 243 450 400 460
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 311 440 61 010 250 440
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 332 470 182 450 150 020

Uitstroom niet naar werk 184 900 86 930 97 970
Uitstroom naar werk 147 570 95 520 52 050

Geen duurzame uitstroom naar werk 15 040 9 840 5 200
Duurzame uitstroom naar werk 132 530 85 680 46 850

Jongeren (15–22 jaar)

Personen met WW of bijstand in januari 2005 28 550 6 910 21 640
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 7 270 160 7 110
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 21 280 6 750 14 530

Uitstroom niet naar werk 8 480 1 510 6 970
Uitstroom naar werk 12 800 5 240 7 560

Geen duurzame uitstroom naar werk 1 070 300 770
Duurzame uitstroom naar werk 11 730 4 930 6 790

Volwassenen (23–64 jaar)

Personen met WW of bijstand in januari 2005 615 360 236 540 378 820
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 304 170 60 840 243 330
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 311 190 175 700 135 490

Uitstroom niet naar werk 176 420 85 420 91 010
Uitstroom naar werk 134 770 90 280 44 480

Geen duurzame uitstroom naar werk 13 960 9 540 4 430
Duurzame uitstroom naar werk 120 800 80 750 40 060

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.

Tabel A14
Duurzame uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar geslacht, Nederland

Totaal WW Bijstand

Mannen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 12 280 3 700 8 580
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 2 020 60 1 960
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 10 260 3 640 6 620

Uitstroom niet naar werk 3 250 670 2 580
Uitstroom naar werk 7 000 2 970 4 040

Geen duurzame uitstroom naar werk 580 170 410
Duurzame uitstroom naar werk 6 420 2 800 3 620

Vrouwen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 16 270 3 210 13 060
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 5 250 100 5 150
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 11 030 3 110 7 910

Uitstroom niet naar werk 5 230 840 4 390
Uitstroom naar werk 5 800 2 270 3 520

Geen duurzame uitstroom naar werk 490 140 360
Duurzame uitstroom naar werk 5 300 2 140 3 170

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.
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Tabel A15
Duurzame uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar herkomstgroepering, Nederland

Totaal WW Bijstand

Autochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 15 250 5 390 9 860
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 3 320 110 3 220
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 11 930 5 290 6 640

Uitstroom niet naar werk 3 900 1 090 2 820
Uitstroom naar werk 8 020 4 200 3 830

Geen duurzame uitstroom naar werk 640 230 410
Duurzame uitstroom naar werk 7 390 3 970 3 420

Westerse allochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 2 240 470 1 770
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 600 10 590
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 1 640 460 1 180

Uitstroom niet naar werk 700 110 600
Uitstroom naar werk 930 350 580

Geen duurzame uitstroom naar werk 80 20 60
Duurzame uitstroom naar werk 850 330 520

Niet-westerse allochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 11 060 1 060 10 010
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 3 340 50 3 300
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 7 720 1 010 6 710

Uitstroom niet naar werk 3 880 320 3 560
Uitstroom naar werk 3 840 690 3 150

Geen duurzame uitstroom naar werk 360 60 300
Duurzame uitstroom naar werk 3 490 630 2 850

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.

Tabel A16
Duurzame uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar registratieduur, Nederland

Totaal WW Bijstand

0–11 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 19 310 6 710 12 600
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 3 410 140 3 270
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 15 910 6 570 9 340

Uitstroom niet naar werk 5 620 1 430 4 190
Uitstroom naar werk 10 290 5 140 5 150

Geen duurzame uitstroom naar werk 790 290 490
Duurzame uitstroom naar werk 9 500 4 850 4 660

12–23 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 5 450 190 5 260
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 2 000 20 1 980
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 3 450 170 3 280

Uitstroom niet naar werk 1 770 80 1 700
Uitstroom naar werk 1 680 90 1 590

Geen duurzame uitstroom naar werk 210 10 190
Duurzame uitstroom naar werk 1 470 80 1 390

24–35 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 2 410 20 2 390
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 1 100 0 1 100
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 1 310 10 1 300

Uitstroom niet naar werk 700 10 690
Uitstroom naar werk 610 10 600

Geen duurzame uitstroom naar werk 60 0 60
Duurzame uitstroom naar werk 550 10 540

36 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 1 390 10 1 380
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 760 0 760
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 620 0 620

Uitstroom niet naar werk 400 0 390
Uitstroom naar werk 230 0 230

Geen duurzame uitstroom naar werk 30 0 30
Duurzame uitstroom naar werk 200 0 200

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.
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Tabel A17
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar geslacht, Nederland

Totaal WW Bijstand

Mannen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 288 980 136 240 152 740
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 125 110 36 760 88 350
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 163 870 99 480 64 390

Uitstroom niet naar werk 84 980 45 480 39 510
Uitstroom naar werk 78 880 54 000 24 880

Geen duurzame uitstroom naar werk 8 490 5 870 2 630
Duurzame uitstroom naar werk 70 390 48 140 22 250

Vrouwen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 326 380 100 300 226 080
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 179 060 24 080 154 980
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 147 320 76 220 71 100

Uitstroom niet naar werk 91 440 39 940 51 500
Uitstroom naar werk 55 880 36 280 19 600

Geen duurzame uitstroom naar werk 5 470 3 670 1 800
Duurzame uitstroom naar werk 50 420 32 610 17 800

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.

Tabel A18
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar herkomstgroepering, Nederland

Totaal WW Bijstand

Autochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 359 670 172 860 186 810
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 164 060 46 300 117 760
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 195 610 126 550 69 050

Uitstroom niet naar werk 109 190 61 050 48 130
Uitstroom naar werk 86 420 65 500 20 920

Geen duurzame uitstroom naar werk 8 300 6 390 1 910
Duurzame uitstroom naar werk 78 120 59 120 19 010

Westerse allochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 69 580 27 730 41 850
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 34 580 7 400 27 180
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 35 000 20 330 14 670

Uitstroom niet naar werk 19 950 10 160 9 790
Uitstroom naar werk 15 050 10 180 4 880

Geen duurzame uitstroom naar werk 1 710 1 230 480
Duurzame uitstroom naar werk 13 340 8 950 4 400

Niet-westerse allochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2005 186 110 35 950 150 160
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 105 540 7 140 98 390
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 80 580 28 810 51 770

Uitstroom niet naar werk 47 290 14 210 33 080
Uitstroom naar werk 33 290 14 610 18 690

Geen duurzame uitstroom naar werk 3 950 1 920 2 030
Duurzame uitstroom naar werk 29 340 12 690 16 650

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.
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Tabel A19
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar registratieduur, Nederland

Totaal WW Bijstand

0–11 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 193 230 133 010 60 230
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 49 150 22 970 26 170
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 144 090 110 030 34 050

Uitstroom niet naar werk 62 690 43 800 18 890
Uitstroom naar werk 81 390 66 230 15 160

Geen duurzame uitstroom naar werk 8 220 6 660 1 560
Duurzame uitstroom naar werk 73 170 59 570 13 600

12–23 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 100 690 52 360 48 330
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 43 460 18 210 25 250
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 57 240 34 150 23 090

Uitstroom niet naar werk 31 770 18 440 13 330
Uitstroom naar werk 25 460 15 710 9 760

Geen duurzame uitstroom naar werk 2 870 1 930 940
Duurzame uitstroom naar werk 22 590 13 770 8 810

24–35 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 64 090 26 140 37 950
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 32 780 10 790 21 990
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 31 310 15 350 15 960

Uitstroom niet naar werk 19 560 9 670 9 890
Uitstroom naar werk 11 750 5 680 6 070

Geen duurzame uitstroom naar werk 1 240 650 590
Duurzame uitstroom naar werk 10 510 5 030 5 480

36 maanden

Personen met WW of bijstand in januari 2005 259 080 25 040 234 040
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 180 050 8 870 171 170
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 79 030 16 160 62 870

Uitstroom niet naar werk 62 860 13 500 49 370
Uitstroom naar werk 16 170 2 670 13 500

Geen duurzame uitstroom naar werk 1 620 290 1 330
Duurzame uitstroom naar werk 14 540 2 380 12 160

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.

Tabel A20
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met WW of bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep, Nederland

Totaal WW Bijstand

23–44 jaar

Personen met WW of bijstand in januari 2005 325 560 124 030 201 530
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 127 510 11 840 115 670
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 198 050 112 200 85 860

Uitstroom niet naar werk 95 370 47 200 48 170
Uitstroom naar werk 102 680 64 990 37 690

Geen duurzame uitstroom naar werk 9 860 6 090 3 760
Duurzame uitstroom naar werk 92 830 58 900 33 930

45–54 jaar

Personen met WW of bijstand in januari 2005 140 350 55 320 85 030
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 82 780 17 550 65 230
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 57 570 37 770 19 800

Uitstroom niet naar werk 31 940 17 710 14 230
Uitstroom naar werk 25 630 20 060 5 570

Geen duurzame uitstroom naar werk 3 220 2 660 550
Duurzame uitstroom naar werk 22 420 17 390 5 020

55–64 jaar

Personen met WW of bijstand in januari 2005 149 450 57 180 92 260
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 93 880 31 450 62 430
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 55 560 25 730 29 830

Uitstroom niet naar werk 49 110 20 500 28 610
Uitstroom naar werk 6 450 5 230 1 220

Geen duurzame uitstroom naar werk 890 780 110
Duurzame uitstroom naar werk 5 560 4 450 1 110

Personen die in januari 2005 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2005 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.
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Tabel A21
Duurzame uitstroom naar werk van personen met bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep en geslacht, MOSA-respons

Totaal Mannen Vrouwen

Totaal

Personen met bijstand in januari 2005 236 930 98 060 138 870
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 151 470 55 930 95 540
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 85 450 42 130 43 330

Uitstroom niet naar werk 55 370 24 990 30 370
Uitstroom naar werk 30 090 17 140 12 950

Geen duurzame uitstroom naar werk 2 970 1 780 1 190
Duurzame uitstroom naar werk 27 120 15 360 11 770

Jongeren (15–22 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 12 730 5 030 7 700
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 4 270 1 150 3 120
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 8 460 3 880 4 580

Uitstroom niet naar werk 4 210 1 570 2 650
Uitstroom naar werk 4 250 2 310 1 940

Geen duurzame uitstroom naar werk 410 230 190
Duurzame uitstroom naar werk 3 840 2 090 1 750

Volwassenen (23–64 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 224 200 93 030 131 170
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 147 200 54 780 92 420
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 76 990 38 250 38 750

Uitstroom niet naar werk 51 150 23 420 27 730
Uitstroom naar werk 25 840 14 820 11 020

Geen duurzame uitstroom naar werk 2 550 1 550 1 000
Duurzame uitstroom naar werk 23 290 13 270 10 020

Personen die in januari 2005 tevens een WW- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.

Tabel A22
Duurzame uitstroom naar werk van personen met bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep en herkomstgroepering, MOSA-respons

Totaal Autochtonen Westerse Niet-westerse
allochtonen allochtonen

Totaal

Personen met bijstand in januari 2005 236 930 99 570 24 210 113 150
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 151 470 63 340 15 650 72 480
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 85 450 36 230 8 560 40 670

Uitstroom niet naar werk 55 370 24 160 5 620 25 590
Uitstroom naar werk 30 090 12 070 2 940 15 080

Geen duurzame uitstroom naar werk 2 970 1 070 280 1 620
Duurzame uitstroom naar werk 27 120 11 000 2 670 13 460

Jongeren (15–22 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 12 730 4 690 960 7 070
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 4 270 1 590 320 2 360
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 8 460 3 110 640 4 710

Uitstroom niet naar werk 4 210 1 370 330 2 510
Uitstroom naar werk 4 250 1 730 310 2 200

Geen duurzame uitstroom naar werk 410 170 20 220
Duurzame uitstroom naar werk 3 840 1 560 290 1 990

Volwassenen (23–64 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 224 200 94 880 23 250 106 080
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 147 200 61 750 15 330 70 120
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 76 990 33 120 7 920 35 950

Uitstroom niet naar werk 51 150 22 790 5 290 23 080
Uitstroom naar werk 25 840 10 340 2 630 12 880

Geen duurzame uitstroom naar werk 2 550 900 250 1 400
Duurzame uitstroom naar werk 23 290 9 440 2 380 11 470

Personen die in januari 2005 tevens een WW- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
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Tabel A23
Duurzame uitstroom naar werk van personen met bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep en registratieduur, MOSA-respons

Totaal 0–11 12–23 24–35 ≥36 maanden
maanden maanden maanden

Totaal

Personen met bijstand in januari 2005 236 930 40 880 30 900 22 270 142 880
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 151 470 16 460 15 680 12 710 106 630
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 85 450 24 430 15 220 9 560 36 250

Uitstroom niet naar werk 55 370 13 200 8 630 5 670 27 870
Uitstroom naar werk 30 090 11 230 6 590 3 890 8 380

Geen duurzame uitstroom naar werk 2 970 1 100 650 380 840
Duurzame uitstroom naar werk 27 120 10 130 5 940 3 520 7 540

Jongeren (15–22 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 12 730 7 240 3 110 1 510 870
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 4 270 1 940 1 160 690 480
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 8 460 5 300 1 950 820 400

Uitstroom niet naar werk 4 210 2 520 1 000 450 250
Uitstroom naar werk 4 250 2 780 950 370 150

Geen duurzame uitstroom naar werk 410 250 120 30 20
Duurzame uitstroom naar werk 3 840 2 530 830 340 130

Volwassenen (23–64 jaar)

Personen met bijstand in januari 2005 224 200 33 650 27 790 20 760 142 010
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 147 200 14 510 14 520 12 020 106 150
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 76 990 19 130 13 270 8 740 35 850

Uitstroom niet naar werk 51 150 10 680 7 630 5 220 27 620
Uitstroom naar werk 25 840 8 450 5 640 3 520 8 230

Geen duurzame uitstroom naar werk 2 550 850 530 350 820
Duurzame uitstroom naar werk 23 290 7 600 5 110 3 170 7 410

Personen die in januari 2005 tevens een WW- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.

Tabel A24
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met bijstand in januari 2005 naar leeftijdsgroep, MOSA-respons

Totaal 23–44 jaar 45–54 jaar 55–64 jaar

Totaal

Personen met bijstand in januari 2005 224 200 122 620 51 630 49 950
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 147 200 71 680 39 930 35 600
Personen die in 2005 of 2006 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 76 990 50 950 11 700 14 350

Uitstroom niet naar werk 51 150 28 910 8 510 13 740
Uitstroom naar werk 25 840 22 040 3 190 610

Geen duurzame uitstroom naar werk 2 550 2 190 300 60
Duurzame uitstroom naar werk 23 290 19 850 2 890 550

Personen die in januari 2005 tevens een WW- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
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Tabel A25
Uitstroom naar werk van personen met WW of bijstand in januari 2006 naar leeftijdsgroep, Nederland

Totaal WW Bijstand

Totaal

Personen met WW of bijstand in januari 2006 619 870 238 470 381 400
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 282 090 49 100 232 990
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 337 790 189 370 148 410

Uitstroom niet naar werk 187 050 98 010 89 040
Uitstroom naar werk 150 740 91 360 59 380

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 140 200 90 290 49 920
Uitstroom met loonkostensubsidie 10 540 1 080 9 460

Jongeren (15–22 jaar)

Personen met WW of bijstand in januari 2006 23 080 5 660 17 420
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 5 480 130 5 360
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 17 600 5 530 12 060

Uitstroom niet naar werk 7 100 1 550 5 550
Uitstroom naar werk 10 500 3 980 6 520

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 9 650 3 940 5 710
Uitstroom met loonkostensubsidie 850 40 810

Volwassenen (23–64 jaar)

Personen met WW of bijstand in januari 2006 596 790 232 810 363 980
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 276 600 48 970 227 630
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 320 190 183 840 136 350

Uitstroom niet naar werk 179 950 96 460 83 490
Uitstroom naar werk 140 240 87 380 52 860

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 130 550 86 340 44 210
Uitstroom met loonkostensubsidie 9 690 1 040 8 650

Personen die in januari 2006 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2006 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.

Tabel A26
Uitstroom naar werk van personen met WW of bijstand in januari 2006 naar geslacht, Nederland

Totaal WW Bijstand

Totaal

Personen met WW of bijstand in januari 2006 619 870 238 470 381 400
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 282 090 49 100 232 990
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 337 790 189 370 148 410

Uitstroom niet naar werk 187 050 98 010 89 040
Uitstroom naar werk 150 740 91 360 59 380

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 140 200 90 290 49 920
Uitstroom met loonkostensubsidie 10 540 1 080 9 460

Mannen

Personen met WW of bijstand in januari 2006 284 100 131 980 152 120
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 111 630 28 830 82 800
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 172 470 103 150 69 320

Uitstroom niet naar werk 87 140 50 140 37 000
Uitstroom naar werk 85 330 53 010 32 320

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 79 130 52 330 26 810
Uitstroom met loonkostensubsidie 6 200 690 5 510

Vrouwen

Personen met WW of bijstand in januari 2006 335 770 106 490 229 280
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 170 460 20 270 150 190
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 165 320 86 220 79 100

Uitstroom niet naar werk 99 910 47 870 52 040
Uitstroom naar werk 65 410 38 350 27 060

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 61 070 37 960 23 110
Uitstroom met loonkostensubsidie 4 340 390 3 950

Personen die in januari 2006 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2006 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.
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Tabel A27
Uitstroom naar werk van personen met WW of bijstand in januari 2006 naar herkomstgroepering, Nederland

Totaal WW Bijstand

Totaal

Personen met WW of bijstand in januari 2006 619 870 238 470 381 400
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 282 090 49 100 232 990
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 337 790 189 370 148 410

Uitstroom niet naar werk 187 050 98 010 89 040
Uitstroom naar werk 150 740 91 360 59 380

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 140 200 90 290 49 920
Uitstroom met loonkostensubsidie 10 540 1 080 9 460

Autochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2006 360 040 175 200 184 850
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 149 600 37 900 111 710
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 210 440 137 300 73 140

Uitstroom niet naar werk 117 390 71 600 45 800
Uitstroom naar werk 93 050 65 700 27 350

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 88 070 65 050 23 020
Uitstroom met loonkostensubsidie 4 980 650 4 330

Westerse allochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2006 69 130 27 710 41 420
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 31 740 5 920 25 820
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 37 390 21 780 15 610

Uitstroom niet naar werk 20 950 11 570 9 380
Uitstroom naar werk 16 440 10 220 6 220

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 15 300 10 100 5 200
Uitstroom met loonkostensubsidie 1 140 120 1 020

Niet-westerse allochtonen

Personen met WW of bijstand in januari 2006 190 700 35 570 155 130
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 100 740 5 280 95 460
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 89 960 30 290 59 670

Uitstroom niet naar werk 48 700 14 850 33 860
Uitstroom naar werk 41 250 15 440 25 810

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 36 840 15 140 21 700
Uitstroom met loonkostensubsidie 4 420 310 4 110

Personen die in januari 2006 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
Personen die in januari 2006 zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ingedeeld in de kolom WW.

Tabel A28
Uitstroom naar werk van personen met bijstand in januari 2006 naar leeftijdsgroep, MOSA-respons

Totaal

Totaal

Personen met bijstand in januari 2006 224 730
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 140 630
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 84 100

Uitstroom niet naar werk 49 980
Uitstroom naar werk 34 120

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 28 230
Uitstroom met loonkostensubsidie 5 890

Jongeren (15–22 jaar)

Personen met bijstand in januari 2006 9 890
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 3 150
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 6 730

Uitstroom niet naar werk 3 210
Uitstroom naar werk 3 520

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 3 040
Uitstroom met loonkostensubsidie 480

Volwassenen (23–64 jaar)

Personen met bijstand in januari 2006 214 840
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 137 470
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 77 370

Uitstroom niet naar werk 46 770
Uitstroom naar werk 30 600

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 25 190
Uitstroom met loonkostensubsidie 5 410

Personen die in januari 2006 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
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Tabel A29
Uitstroom naar werk van personen met bijstand in januari 2006 naar geslacht, MOSA-respons

Totaal

Totaal

Personen met bijstand in januari 2006 224 730
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 140 630
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 84 100

Uitstroom niet naar werk 49 980
Uitstroom naar werk 34 120

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 28 230
Uitstroom met loonkostensubsidie 5 890

Mannen

Personen met bijstand in januari 2006 91 910
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 51 200
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 40 710

Uitstroom niet naar werk 21 810
Uitstroom naar werk 18 900

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 15 480
Uitstroom met loonkostensubsidie 3 420

Vrouwen

Personen met bijstand in januari 2006 132 820
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 89 430
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 43 390

Uitstroom niet naar werk 28 170
Uitstroom naar werk 15 220

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 12 750
Uitstroom met loonkostensubsidie 2 470

Personen die in januari 2006 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.

Tabel A30
Uitstroom naar werk van personen met bijstand in januari 2006 naar herkomstgroepering, MOSA-respons

Totaal

Totaal

Personen met bijstand in januari 2006 224 730
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 140 630
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 84 100

Uitstroom niet naar werk 49 980
Uitstroom naar werk 34 120

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 28 230
Uitstroom met loonkostensubsidie 5 890

Autochtonen

Personen met bijstand in januari 2006 93 510
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 58 290
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 35 220

Uitstroom niet naar werk 21 830
Uitstroom naar werk 13 390

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 10 980
Uitstroom met loonkostensubsidie 2 410

Westerse allochtonen

Personen met bijstand in januari 2006 22 710
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 14 400
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 8 310

Uitstroom niet naar werk 5 010
Uitstroom naar werk 3 300

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 2 710
Uitstroom met loonkostensubsidie 590

Niet-westerse allochtonen

Personen met bijstand in januari 2006 108 510
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 67 930
Personen die in 2006 of 2007 de uitkeringsperiode hebben beëindigd 40 580

Uitstroom niet naar werk 23 150
Uitstroom naar werk 17 430

Uitstroom zonder loonkostensubsidie 14 540
Uitstroom met loonkostensubsidie 2 890

Personen die in januari 2006 tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze tabel opgenomen.
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Tabel B1
Uitstroom naar werk van personen met een uitkering in het gemeentedomein die in 2005 begeleiding naar werk zijn gestart naar leeftijdsgroep, MOSA-respons

Totaal Jongeren Volwassenen
(15–22 jaar) (23–64 jaar)

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 43 970 5 490 38 480
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 21 510 1 360 20 150
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 22 460 4 140 18 320

Uitstroom niet naar werk 10 560 1 740 8 820
Uitstroom naar werk 11 900 2 400 9 510

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 9 760 2 000 7 760
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 2 150 400 1 750

Tabel B2
Uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2005 begeleiding naar werk zijn gestart naar geslacht, MOSA-respons

Totaal Mannen Vrouwen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 5 490 2 490 3 010
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 1 360 390 970
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 4 140 2 100 2 040

Uitstroom niet naar werk 1 740 760 980
Uitstroom naar werk 2 400 1 340 1 060

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 2 000 1 100 900
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 400 240 160

Tabel B3
Uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2005 begeleiding naar werk zijn gestart naar herkomstgroepering,
MOSA-respons

Totaal Autochtonen Westerse Niet-westerse
allochtonen allochtonen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 5 490 2 320 400 2 770
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 1 360 540 100 710
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 4 140 1 780 300 2 060

Uitstroom niet naar werk 1 740 620 130 980
Uitstroom naar werk 2 400 1 150 170 1 080

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 2 000 930 150 920
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 400 220 20 160

Tabel B4
Uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2005 begeleiding naar werk zijn gestart naar registratieduur bij start
begeleiding naar werk, MOSA-respons

Totaal 0–11 12–23 24–35 ≥36
maanden maanden maanden maanden

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 5 490 4 400 690 260 150
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 1 360 920 250 110 70
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 4 140 3 480 430 150 70

Uitstroom niet naar werk 1 740 1 400 230 70 40
Uitstroom naar werk 2 400 2 070 210 80 30

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 2 000 1 730 170 70 30
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 400 340 40 10 10
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Tabel B5
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2005 begeleiding naar werk zijn gestart naar geslacht, MOSA-respons

Totaal Mannen Vrouwen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 38 480 17 710 20 770
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 20 150 7 470 12 680
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 18 320 10 240 8 080

Uitstroom niet naar werk 8 820 4 350 4 460
Uitstroom naar werk 9 510 5 890 3 620

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 7 760 4 780 2 990
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 1 750 1 110 630

Tabel B6
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2005 begeleiding naar werk zijn gestart naar herkomstgroepering,
MOSA-respons

Totaal Autochtonen Westerse Niet-westerse
allochtonen allochtonen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 38 480 14 520 3 760 20 200
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 20 150 7 440 1 970 10 750
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 18 320 7 080 1 790 9 450

Uitstroom niet naar werk 8 820 3 200 830 4 790
Uitstroom naar werk 9 510 3 870 970 4 670

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 7 760 3 130 800 3 840
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 1 750 740 170 830

Tabel B7
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2005 begeleiding naar werk zijn gestart naar registratieduur
bij start begeleiding naar werk, MOSA-respons

Totaal 0–11 12–23 24–35 ≥36
maanden maanden maanden maanden

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 38 480 16 110 5 420 3 140 13 800
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 20 150 5 810 2 450 1 710 10 180
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 18 320 10 300 2 980 1 430 3 610

Uitstroom niet naar werk 8 820 4 460 1 300 720 2 340
Uitstroom naar werk 9 510 5 840 1 680 720 1 280

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 7 760 4 950 1 330 530 960
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 1 750 890 350 190 320

Tabel B8
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2005 begeleiding naar werk zijn gestart naar leeftijdsgroep,
MOSA-respons

Totaal 23–44 jaar 45–54 jaar 55–64 jaar

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 38 480 27 800 7 640 3 030
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 20 150 12 680 5 190 2 280
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 18 320 15 130 2 450 750

Uitstroom niet naar werk 8 820 6 810 1 400 610
Uitstroom naar werk 9 510 8 320 1 060 130

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 7 760 6 870 790 110
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 1 750 1 450 270 30
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Tabel B9
Duurzame uitstroom naar werk van personen met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2005 begeleiding naar werk zijn gestart naar
leeftijdsgroep, MOSA-respons

Totaal Jongeren Volwassenen
(15–22 jaar) (23–64 jaar)

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 21 610 2 960 18 650
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 10 290 730 9 560
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 11 330 2 240 9 090

Uitstroom niet naar werk 5 320 950 4 370
Uitstroom naar werk 6 000 1 290 4 720

Geen duurzame uitstroom naar werk 580 130 450
Duurzame uitstroom naar werk 5 430 1 160 4 270

Tabel B10
Duurzame uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2005 begeleiding naar werk zijn gestart
naar geslacht, MOSA-respons

Totaal Mannen Vrouwen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 2 960 1 400 1 560
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 730 220 510
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 2 240 1 180 1 050

Uitstroom niet naar werk 950 420 530
Uitstroom naar werk 1 290 760 530

Geen duurzame uitstroom naar werk 130 80 50
Duurzame uitstroom naar werk 1 160 680 480

Tabel B11
Duurzame uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2005 begeleiding naar werk zijn gestart
naar herkomstgroepering, MOSA-respons

Totaal Autochtonen Westerse Niet-westerse
allochtonen allochtonen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 2 960 1 250 200 1 520
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 730 280 50 400
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 2 240 970 150 1 120

Uitstroom niet naar werk 950 350 70 530
Uitstroom naar werk 1 290 610 80 590

Geen duurzame uitstroom naar werk 130 60 10 50
Duurzame uitstroom naar werk 1 160 550 70 540

Tabel B12
Duurzame uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2005 begeleiding naar werk zijn gestart
naar registratieduur bij start begeleiding naar werk, MOSA-respons

Totaal 0–11 12–23 24–35 ≥36
maanden maanden maanden maanden

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 2 960 2 370 370 150 80
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 730 490 130 70 40
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 2 240 1 870 240 80 40

Uitstroom niet naar werk 950 760 130 40 20
Uitstroom naar werk 1 290 1 110 120 40 20

Geen duurzame uitstroom naar werk 130 110 10 0 0
Duurzame uitstroom naar werk 1 160 1 000 100 40 20
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Tabel B13
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2005 begeleiding naar werk zijn
gestart naar geslacht, MOSA-respons

Totaal Mannen Vrouwen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 18 650 8 850 9 800
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 560 3 660 5 900
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 090 5 190 3 900

Uitstroom niet naar werk 4 370 2 220 2 160
Uitstroom naar werk 4 720 2 970 1 740

Geen duurzame uitstroom naar werk 450 290 160
Duurzame uitstroom naar werk 4 270 2 680 1 580

Tabel B14
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2005 begeleiding naar werk zijn
gestart naar herkomstgroepering, MOSA-respons

Totaal Autochtonen Westerse Niet-westerse
allochtonen allochtonen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 18 650 6 890 1 770 10 000
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 560 3 470 910 5 190
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 090 3 420 860 4 810

Uitstroom niet naar werk 4 370 1 520 380 2 470
Uitstroom naar werk 4 720 1 900 480 2 330

Geen duurzame uitstroom naar werk 450 170 40 240
Duurzame uitstroom naar werk 4 270 1 730 440 2 090

Tabel B15
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2005 begeleiding naar werk zijn
gestart naar registratieduur bij start begeleiding naar werk, MOSA-respons

Totaal 0–11 12–23 24–35 ≥36
maanden maanden maanden maanden

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 18 650 8 040 2 790 1 460 6 360
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 560 2 870 1 270 770 4 650
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 090 5 160 1 530 690 1 710

Uitstroom niet naar werk 4 370 2 240 670 360 1 110
Uitstroom naar werk 4 720 2 920 860 330 600

Geen duurzame uitstroom naar werk 450 290 80 30 50
Duurzame uitstroom naar werk 4 270 2 630 780 300 550

Tabel B16
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2005 begeleiding naar werk zijn
gestart naar leeftijdsgroep, MOSA-respons

Totaal 23–44 jaar 45–54 jaar 55–64 jaar

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 18 650 13 970 3 470 1 210
Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 560 6 380 2 290 900
Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 090 7 600 1 180 310

Uitstroom niet naar werk 4 370 3 460 670 250
Uitstroom naar werk 4 720 4 140 520 60

Geen duurzame uitstroom naar werk 450 400 50 0
Duurzame uitstroom naar werk 4 270 3 730 470 60
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Tabel B17
Uitstroom naar werk van personen met een uitkering in het gemeentedomein die in 2004 begeleiding naar werk zijn gestart naar leeftijdsgroep, MOSA-respons

Totaal Jongeren Volwassenen
(15–22 jaar) (23–64 jaar)

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 44 360 4 790 39 570
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 20 400 900 19 500
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 23 950 3 890 20 070

Uitstroom niet naar werk 12 400 1 610 10 790
Uitstroom naar werk 11 550 2 280 9 280

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 9 770 1 810 7 970
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 1 780 470 1 310

Tabel B18
Uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2004 begeleiding naar werk zijn gestart naar geslacht, MOSA-respons

Totaal Mannen Vrouwen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 4 790 2 390 2 400
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 900 280 620
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 3 890 2 110 1 780

Uitstroom niet naar werk 1 610 750 870
Uitstroom naar werk 2 280 1 370 910

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 1 810 1 070 740
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 470 300 170

Tabel B19
Uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2004 begeleiding naar werk zijn gestart naar herkomstgroepering,
MOSA-respons

Totaal Autochtonen Westerse Niet-westerse
allochtonen allochtonen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 4 790 1 740 330 2 720
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 900 350 50 490
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 3 890 1 380 280 2 220

Uitstroom niet naar werk 1 610 500 130 980
Uitstroom naar werk 2 280 880 150 1 240

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 1 810 700 120 990
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 470 180 40 250

Tabel B20
Uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2004 begeleiding naar werk zijn gestart naar registratieduur bij start
begeleiding naar werk, MOSA-respons

Totaal 0–11 12–23 24–35 ≥36
maanden maanden maanden maanden

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 4 790 3 640 770 240 140
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 900 550 190 90 70
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 3 890 3 090 570 150 70

Uitstroom niet naar werk 1 610 1 240 250 80 40
Uitstroom naar werk 2 280 1 850 320 80 40

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 1 810 1 460 250 60 30
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 470 390 70 10 10

Werkt begeleiding naar werk? 59



Tabel B21
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2004 begeleiding naar werk zijn gestart naar geslacht, MOSA-respons

Totaal Mannen Vrouwen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 39 570 19 140 20 430
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 19 500 7 710 11 790
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 20 070 11 430 8 630

Uitstroom niet naar werk 10 790 5 730 5 060
Uitstroom naar werk 9 280 5 710 3 570

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 7 970 4 850 3 110
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 1 310 850 460

Tabel B22
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2004 begeleiding naar werk zijn gestart naar herkomstgroepering,
MOSA-respons

Totaal Autochtonen Westerse Niet-westerse
allochtonen allochtonen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 39 570 14 320 3 880 21 370
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 19 500 6 940 1 980 10 580
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 20 070 7 380 1 900 10 790

Uitstroom niet naar werk 10 790 3 780 1 000 6 000
Uitstroom naar werk 9 280 3 590 900 4 790

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 7 970 3 100 780 4 090
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 1 310 500 120 700

Tabel B23
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2004 begeleiding naar werk zijn gestart naar registratieduur
bij start begeleiding naar werk, MOSA-respons

Totaal 0–11 12–23 24–35 ≥36
maanden maanden maanden maanden

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 39 570 14 160 5 930 2 770 16 710
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 19 500 4 250 2 440 1 320 11 490
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 20 070 9 910 3 490 1 450 5 220

Uitstroom niet naar werk 10 790 4 680 1 810 840 3 460
Uitstroom naar werk 9 280 5 230 1 680 610 1 760

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 7 970 4 600 1 410 510 1 450
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 1 310 630 280 100 310

Tabel B24
Uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in 2004 begeleiding naar werk zijn gestart naar leeftijdsgroep,
MOSA-respons

Totaal 23–44 jaar 45–54 jaar 55–64 jaar

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 39 570 27 640 8 290 3 640
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 19 500 11 530 5 420 2 560
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 20 070 16 110 2 880 1 080

Uitstroom niet naar werk 10 790 8 020 1 820 950
Uitstroom naar werk 9 280 8 080 1 060 130

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 7 970 7 020 840 110
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 1 310 1 070 220 30

60 Centraal Bureau voor de Statistiek



Tabel B25
Duurzame uitstroom naar werk van personen met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2004 begeleiding naar werk zijn gestart naar
leeftijdsgroep, MOSA-respons

Totaal Jongeren Volwassenen
(15–22 jaar) (23–64 jaar)

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 21 860 2 680 19 180
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 720 530 9 190
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 12 140 2 150 9 990

Uitstroom niet naar werk 6 240 920 5 320
Uitstroom naar werk 5 900 1 230 4 670

Geen duurzame uitstroom naar werk 660 150 520
Duurzame uitstroom naar werk 5 240 1 090 4 150

Tabel B26
Duurzame uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2004 begeleiding naar werk zijn gestart
naar geslacht, MOSA-respons

Totaal Mannen Vrouwen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 2 680 1 370 1 310
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 530 160 370
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 2 150 1 210 940

Uitstroom niet naar werk 920 450 470
Uitstroom naar werk 1 230 770 470

Geen duurzame uitstroom naar werk 150 90 60
Duurzame uitstroom naar werk 1 090 680 410

Tabel B27
Duurzame uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2004 begeleiding naar werk zijn gestart
naar herkomstgroepering, MOSA-respons

Totaal Autochtonen Westerse Niet-westerse
allochtonen allochtonen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 2 680 910 190 1 580
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 530 190 40 300
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 2 150 730 150 1 280

Uitstroom niet naar werk 920 280 70 570
Uitstroom naar werk 1 230 450 80 710

Geen duurzame uitstroom naar werk 150 50 10 90
Duurzame uitstroom naar werk 1 090 400 70 620

Tabel B28
Duurzame uitstroom naar werk van jongeren (15–22 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2004 begeleiding naar werk zijn gestart
naar registratieduur bij start begeleiding naar werk, MOSA-respons

Totaal 0–11 12–23 24–35 ≥36
maanden maanden maanden maanden

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 2 680 2 020 440 140 80
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 530 300 130 60 40
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 2 150 1 720 310 80 40

Uitstroom niet naar werk 920 720 140 30 20
Uitstroom naar werk 1 230 1 000 170 50 20

Geen duurzame uitstroom naar werk 150 120 20 10 0
Duurzame uitstroom naar werk 1 090 880 150 40 20
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Tabel B29
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2004 begeleiding naar werk zijn
gestart naar geslacht, MOSA-respons

Totaal Mannen Vrouwen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 19 180 9 520 9 660
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 190 3 690 5 510
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 990 5 830 4 160

Uitstroom niet naar werk 5 320 2 920 2 410
Uitstroom naar werk 4 670 2 920 1 750

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 520 340 180
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 4 150 2 580 1 570

Tabel B30
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste van helft 2004 begeleiding naar werk zijn
gestart naar herkomstgroepering, MOSA-respons

Totaal Autochtonen Westerse Niet-westerse
allochtonen allochtonen

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 19 180 7 100 1 910 10 180
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 190 3 410 960 4 820
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 990 3 690 950 5 350

Uitstroom niet naar werk 5 320 1 850 480 2 990
Uitstroom naar werk 4 670 1 840 460 2 370

Geen duurzame uitstroom naar werk 520 190 50 280
Duurzame uitstroom naar werk 4 150 1 650 410 2 090

Tabel B31
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2004 begeleiding naar werk zijn
gestart naar registratieduur bij start begeleiding naar werk, MOSA-respons

Totaal 0–11 12–23 24–35 ≥36
maanden maanden maanden maanden

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 19 180 7 390 2 790 1 310 7 700
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 190 2 270 1 130 620 5 180
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 990 5 120 1 660 690 2 520

Uitstroom niet naar werk 5 320 2 460 870 390 1 600
Uitstroom naar werk 4 670 2 660 790 300 920

Uitstroom naar werk zonder loonkostensubsidie 520 310 90 30 90
Uitstroom naar werk met loonkostensubsidie 4 150 2 350 700 270 830

Tabel B32
Duurzame uitstroom naar werk van volwassenen (23–64 jaar) met een uitkering in het gemeentedomein die in de eerste helft van 2004 begeleiding naar werk zijn
gestart naar leeftijdsgroep, MOSA-respons

Totaal 23–44 jaar 45–54 jaar 55–64 jaar

Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 19 180 13 870 3 980 1 340
Uitkeringsperioden die niet binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 190 5 730 2 550 920
Uitkeringsperioden die binnen 36 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd 9 990 8 140 1 440 410

Uitstroom niet naar werk 5 320 4 080 900 350
Uitstroom naar werk 4 670 4 060 540 70

Geen duurzame uitstroom naar werk 520 450 60 10
Duurzame uitstroom naar werk 4 150 3 610 480 60
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Tabel C1
Uitstroom naar werk van personen met een uitkering in het gemeentedomein die in 2004 begeleiding naar werk zijn gestart naar leeftijdsgroep en uitstroomjaar,
MOSA-respons

Totaal

Totaal

Uitkeringsperioden waarin in 2004 begeleiding naar werk is gestart 44 360
w.o.

Uitkeringsperioden die in 2004 zijn beëindigd 7 080
w.o. uitstroom naar werk 3 710

Uitkeringsperioden die in 2005 zijn beëindigd 8 930
w.o. uitstroom naar werk 4 050

w.o. met loonkostensubsidie 420

Uitkeringsperioden die in 2006 zijn beëindigd 5 930
w.o. uitstroom naar werk 2 790

w.o. met loonkostensubsidie 430

Uitkeringsperioden die in 2007 zijn beëindigd 4 030
w.o. uitstroom naar werk 1 970

w.o. met loonkostensubsidie 380

Jongeren (15–22 jaar)

Uitkeringsperioden waarin in 2004 begeleiding naar werk is gestart 4 790
w.o.

Uitkeringsperioden die in 2004 zijn beëindigd 1 650
w.o. uitstroom naar werk 1 030

Uitkeringsperioden die in 2005 zijn beëindigd 1 360
w.o. uitstroom naar werk 720

w.o. met loonkostensubsidie 90

Uitkeringsperioden die in 2006 zijn beëindigd 700
w.o. uitstroom naar werk 400

w.o. met loonkostensubsidie 60

Uitkeringsperioden die in 2007 zijn beëindigd 350
w.o. uitstroom naar werk 200

w.o. met loonkostensubsidie 40

Volwassenen (23–64 jaar)

Uitkeringsperioden waarin in 2004 begeleiding naar werk is gestart 39 570
w.o.

Uitkeringsperioden die in 2004 zijn beëindigd 5 430
w.o. uitstroom naar werk 2 680

Uitkeringsperioden die in 2005 zijn beëindigd 7 570
w.o. uitstroom naar werk 3 330

w.o. met loonkostensubsidie 320

Uitkeringsperioden die in 2006 zijn beëindigd 5 230
w.o. uitstroom naar werk 2 390

w.o. met loonkostensubsidie 370

Uitkeringsperioden die in 2007 zijn beëindigd 3 680
w.o. uitstroom naar werk 1 760

w.o. met loonkostensubsidie 340

Personen die als eerste door het UWV begeleid worden (een MIR-traject ontvangen), zijn in deze tabel niet opgenomen.

Werkt begeleiding naar werk? 63



Tabel C2
Uitstroom naar werk van personen met een uitkering in het gemeentedomein die in 2005 begeleiding naar werk zijn gestart naar leeftijdsgroep en uitstroomjaar,
MOSA-respons

Totaal

Totaal

Uitkeringsperioden waarin in 2005 begeleiding naar werk is gestart 43 970
w.o.

Uitkeringsperioden die in 2005 zijn beëindigd 8 880
w.o. uitstroom naar werk 4 900

w.o. met loonkostensubsidie 840

Uitkeringsperioden die in 2006 zijn beëindigd 10 720
w.o. uitstroom naar werk 5 590

w.o. met loonkostensubsidie 1 010

Uitkeringsperioden die in 2007 zijn beëindigd 5 420
w.o. uitstroom naar werk 2 640

w.o. met loonkostensubsidie 530

Jongeren (15–22 jaar)

Uitkeringsperioden waarin in 2005 begeleiding naar werk is gestart 5 490
w.o.

Uitkeringsperioden die in 2005 zijn beëindigd 1 980
w.o. uitstroom naar werk 1 180

w.o. met loonkostensubsidie 190

Uitkeringsperioden die in 2006 zijn beëindigd 1 840
w.o. uitstroom naar werk 1 040

w.o. met loonkostensubsidie 170

Uitkeringsperioden die in 2007 zijn beëindigd 610
w.o. uitstroom naar werk 330

w.o. met loonkostensubsidie 60

Volwassenen (23–64 jaar)

Uitkeringsperioden waarin in 2005 begeleiding naar werk is gestart 38 480
w.o.

Uitkeringsperioden die in 2005 zijn beëindigd 6 910
w.o. uitstroom naar werk 3 730

w.o. met loonkostensubsidie 650

Uitkeringsperioden die in 2006 zijn beëindigd 8 890
w.o. uitstroom naar werk 4 560

w.o. met loonkostensubsidie 840

Uitkeringsperioden die in 2007 zijn beëindigd 4 820
w.o. uitstroom naar werk 2 320

w.o. met loonkostensubsidie 470

Personen die als eerste door het UWV begeleid worden (een MIR-traject ontvangen), zijn in deze tabel niet opgenomen.
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