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Voorwoord

Werk- en bestaanszekerheid
 

14% van de mensen die de bijstand uitstroomt, klopt binnen 6 maanden opnieuw aan bij de
gemeente. Na een jaar is dat percentage gestegen tot 20%. Na 5 jaar stabiliseert dat op
35%. 1 op de 3 komt dus nog eens terug, bijvoorbeeld omdat de baan tijdelijk was, of ze
alsnog recht blijken te hebben op een uitkering.

Als het goed gaat met de economie, dan zijn het er minder. Gaat het slecht, dan zijn het er
meer. En hoe langer je in de uitkering hebt gezeten, hoe groter de kans op terugval, zo blijkt
uit dit onderzoek op basis van gegevens uit de Divosa Benchmark.

Die terugval in de bijstand, de herinstroom, is deels onvermijdelijk. En als het gaat om
herinstroom na werk, reflecteert het ook hoe de arbeidsmarkt functioneert voor mensen
die veelal zijn aangewezen op laagbetaald werk. Zij werken steeds vaker in tijdelijke en
flexibele banen. En wie op deze banen is aangewezen heeft daarom een grotere kans om in



Kortom

de bijstand te komen, steeds weer opnieuw. Stel je voor hoe dat is: wisselende baantjes,
wisselende uitkeringen, wisselende inkomsten, wisselende toeslagen en (geloof mij maar)
wisselende gemoedstoestanden.

Voor Divosa zijn daarom twee dingen belangrijk:

Bestaanszekerheid
Voor mensen met een laag inkomen is het niet alleen belangrijk dat zij genoeg inkomsten
hebben om van rond te komen, maar ook dat die helder en voorspelbaar zijn. Dat geeft
zekerheid en voorkomt schulden. Wie echter geen stabiele arbeidsrelatie heeft, heeft
ook geen stabiele inkomsten én dus geen stabiele toeslagen.

Divosa wil daarom dat toeslagen snel en automatisch geregeld zijn. Zo houden mensen
de motivatie om van het ene tijdelijke contract naar het andere te hoppen. Of weer
opnieuw aan het werk te gaan.

Op de middellange termijn werkt Divosa daarvoor samen met het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid in het project Simpel Switchen in de Participatieketen. Op
de lange termijn streeft Divosa naar een toeslagensysteem dat zoveel mogelijk realtime
werkt, zodat mensen snel krijgen waarop ze recht hebben en ze niet achteraf grote
bedragen hoeven terug te betalen.

Werkzekerheid
Het zou mooi zijn als werkgevers vaker vaste contracten bieden. Het Rijk sleutelt aan de
wetgeving om dit voor elkaar te krijgen.

Tegelijkertijd zijn er altijd mensen die niet makkelijk aarden bij een werkgever. Het is hun
lot dat ze vaak struikelen op de arbeidsmarkt. Je wilt hen als gemeente op afstand kunnen
volgen zodat je er snel bij kunt zijn als er weer re-integratie-ondersteuning nodig is.

Maar de aandacht van gemeenten ligt nu vaak bij uitstroom naar werk en niet bij de
ondersteuning van mensen die noodgedwongen moeten jobhoppen. Het zou daarom
mooi zijn als de re-integratiemiddelen van gemeenten ook rekening houden met het
aantal mensen in de gemeente dat is aangewezen op laagbetaald flexibel en tijdelijk werk.

Herinstroom in de bijstand is een gegeven. Maar waar het kan, wil je als gemeente de
herinstroom na werk voorkomen en mensen naar een andere baan kunnen begeleiden.
Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is het belangrijk dat mensen de zekerheid hebben
dat hun inkomen in ieder geval helder en voorspelbaar is.

– Erik Dannenberg,
voorzitter Divosa
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https://www.divosa.nl/onderwerpen/simpel-switchen-de-participatieketen
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In het kort: herinstroom in de bijstand

Een deel van de bijstandsgerechtigden die uit de bijstand stroomt,
stroomt binnen een bepaalde tijd weer in. Dit heet herinstroom. Hoe
langer iemand buiten de bijstand blijft, hoe ‘duurzamer’ de uitstroom.

Hoe vaak komt herhaalde instroom voor? En wat leren de gegevens uit de Divosa Benchmark
ons? Op basis van een analyse van de benchmarkgegevens uit 2013 t/m juni 2018 van 180
gemeenten, bieden we een overzicht.

1 op de 3 personen die uit de bijstand stroomt, is na een aantal jaar weer terug in de
uitkering. 6 maanden na uitstroom is de herinstroom 14%. Na een jaar is dat percentage
gestegen tot 20%. Na 5 jaar stabiliseert de herinstroom op 35%.

Mensen die uitstromen vanwege werk, hebben een grotere kans dan gemiddeld om
buiten de bijstand blijven.
Hoe langer iemand in de bijstand zit, hoe minder duurzaam de uitstroom naar werk. Vooral
op de langere termijn.
Sinds 2017 is de herinstroom na werk gedaald, waarschijnlijk omdat het economisch beter
gaat.
Hoewel werk een duurzame uitstroomreden is, levert het in absolute aantallen de meeste
herinstroom op. Dat komt omdat een grote groep mensen de bijstand uitstroomt
vanwege werk.

Uitstroom door handhaving levert in absolute aantallen ook veel herinstroom op. Het is in
absolute aantallen de op één na grootste groep die opnieuw instroomt in de bijstand (na
herinstroom na werk).

Uitstroom naar scholing is de eerste 2 jaar relatief duurzaam, maar na die periode is er
een omslagpunt. Dan leidt uitstroom naar scholing juist tot meer herinstroom dan
gemiddeld. In absolute aantallen gaat het om een relatief kleine groep.
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Algemeen

Herinstroom na werk

Herinstroom na handhaving

Herinstroom na scholing

Herinstroom na detentie
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Belangrijke punten voor gemeenten uit het
onderzoek
 

In een flexibele arbeidsmarkt, of door een actieve inzet op handhaving, kan een
gemeente veel uitstroom genereren die ook weer tot veel herinstroom zal leiden. Een
hoge herinstroom is dus niet per se goed of slecht.

Gemeenten die de herinstroom willen verlagen, kunnen het beste focussen op het verder
verduurzamen van de uitstroom naar werk. Uitstroom naar werk is weliswaar een redelijk
duurzame uitstroomredenen, toch gaat het in absolute aantallen wel om de grootste
groep.
De meeste herinstroom vindt plaats tot 1,5 à 2 jaar na uitstroom. Dat betekent dat
eventuele nazorg vrij lang moet worden ingezet.
Mensen die uitstromen nadat zij lang in de uitkering hebben gezeten, hebben een grotere
kans op herinstroom. Focus in de nazorg op deze groep.
Maar ken je beperkingen: herinstroom vanuit werk wordt voor een deel bepaald door de
conjunctuur.

De uitstroomreden handhaving leidt tot relatief veel herinstroom. Houd hier als gemeente
rekening mee in je prognoses en businesscases.

De herinstroom na scholing is op het eerste gezicht vrij duurzaam, maar loopt na 2 jaar
op. In absolute aantallen gaat het om een relatief kleine groep. Toch kan het voor
gemeenten lonen om deze groep na uitstroom intensiever te volgen en nazorg te bieden.

Herinstroom na detentie is eerder regel dan uitzondering. Deze herinstroom is bijna
onvermijdelijk want wie uit detentie komt, heeft wat tijd nodig om te settelen. Als werken
een optie is, dan kan de re-integratie na de herinstroom weer worden opgepakt.
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Tips van gemeenten om herinstroom te
voorkomen
 

Op regionale bijeenkomsten vanuit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen hebben
gemeenten hun eigen herinstroomcijfers besproken en met elkaar gedeeld op welke manier
zij de uitstroom uit de bijstand kunnen verduurzamen. Dit zijn de tips van gemeenten:

Tip 1: Verduurzaam de begeleiding. De meeste mensen stromen uit met een tijdelijk
contract. Zorg dat voor het einde van dat contract er contact is geweest met de werkgever
en werknemer, zodat tijdige interventies nog mogelijk zijn.

Tip 2: Investeer zeker in de beginperiode van een dienstverband in goede begeleiding op de
werkplek. Maak hierover afspraken met werkgevers. Betrek de werkgever bij de eventuele
inzet van een jobcoach.

Tip 3: De kortste weg naar werk is niet altijd de beste weg. Zeker bij mensen die al langer
afhankelijk zijn van een uitkering, is het belangrijk dat er gezocht wordt naar een plek die
aansluit bij de eigen mogelijkheden en vaardigheden. Een echt passende werkplek kan
uitval voorkomen.

Tip 4: Voorkom onzekerheid bij de uitkeringsgerechtigden. Confronteer hen niet
onmiddellijk met administratieve ballast bij het beëindigen van de uitkering en eventuele
terugvorderingen. Help mensen met het in beeld brengen van de financiële gevolgen van
werkaanvaarding en voorkom overbrugging periodes zonder inkomen.

Tip 5: Voer een uitstroomgesprek als iemand laat weten werk gevonden te hebben. Maak in
dat gesprek duidelijk dat diegene contact op kan nemen als baanverlies dreigt.

Tip 6: Maak een eigen analyse van herinstromers. Ga in een onderzoek het gesprek aan met
herinstromers. Zo kan worden nagegaan of herinstroom voorkomen had kunnen worden. 
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Onderzoek op gegevens Divosa Benchmark
Werk & Inkomen

Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt die gemeenten sinds 2013
maandelijks aanleveren aan de Divosa Benchmark Werk & Inkomen. In
2019 heeft de benchmark 230 gemeentelijke deelnemers.



Samen met haar partners Stimulansz en BMC Onderzoek beheert Divosa de Benchmark
Werk & Inkomen (https://www.divosa-benchmark.nl/#!/). Deze benchmark geeft het
meest volledige en actuele beeld van de uitvoeringspraktijk en biedt gemeenten de
mogelijkheid zich te vergelijken met andere gemeenten.

Er is veel aandacht voor benchlearnen, ofwel het verhaal achter de cijfers. Er zijn individuele
gesprekken en bijeenkomsten op landelijk en regionaal niveau waar ruimte is voor
verwondering, duiding en analyse. Ook kunnen deelnemers praktijkvoorbeelden
uitwisselen. Zo ondersteunt de Divosa Benchmark gemeenten bij het proces van leren en
verbeteren.
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Herinstroom in de bijstand

Een deel van de bijstandsgerechtigden die uitstroomt uit de bijstand,
stroomt binnen een bepaalde tijd weer in. Dit heet herinstroom. Hoe
langer iemand buiten de bijstand blijft, hoe ‘duurzamer’ de uitstroom.
Over het algemeen wordt 6 maanden uitstroom aangehouden als
duurzame uitstroom. Sommige gemeenten gaan uit van 12 maanden.

https://www.divosa-benchmark.nl/#!/


Hoe vaak komt herhaalde instroom voor? En wat leren de gegevens uit de Divosa Benchmark
ons? Op basis van een analyse van de benchmarkgegevens uit 2013 t/m juni 2018 van 180
gemeenten, bieden we een overzicht.

Herinstroom: goed of fout?

In beleidstaal heet herhaalde instroom of herinstroom ook wel ‘recidive’. In de
volksmond worden mensen die binnen een bepaalde tijd weer instromen in de
bijstand regelmatig ‘draaideurklanten’ genoemd. Dat klinkt heel negatief, terwijl
herhaalde instroom dat niet hoeft te zijn. Iemand die tijdelijk werk vindt en daardoor
een paar maanden op eigen benen kan staan, valt bijvoorbeeld ook onder
herinstroom.

Ook het consequent handhaven van regels kan tot veel herhaalde instroom leiden.
Uitkeringen die worden beëindigd door een te lang verblijf in het buitenland of het
niet meewerken aan re-integratie, zullen sneller tot een heraanvraag leiden dan
uitkeringen die zijn beëindigd na het vinden van werk. Toch zullen gemeenten daar
strak op handhaven en eventuele herinstroom voor lief nemen.
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1 op de 3 uitstromers uit de bijstand, komt
binnen 5 jaar weer terug
 

1 op de 3 personen die uit de bijstand stroomt, komt na 5 jaar weer terug in de uitkering.
6 maanden na uitstroom is de herinstroom 14%. Na 1 jaar is dat percentage gestegen tot
20%. Na 5 jaar stabiliseert de herinstroom op 35%.
 

Herinstroom ontstaat als de uitkering is afgesloten en iemand na een bepaalde periode
opnieuw een uitkering aanvraagt. De belangrijkste reden is dat iemand voor een periode
inkomsten heeft gehad uit werk (zie verder hoofdstuk 3). Herinstroom kan in sommige
gemeenten ook een administratieve oorzaak hebben. 

●

●
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Van elke persoon die tussen 2013 en 2017 is uitgestroomd uit de bijstand, is t/m oktober
2018 elke 30 dagen onderzocht of die persoon is teruggekeerd in de bijstand. Na 6 maanden
was gemiddeld 14% van de uitstromers uit de periode 2013-2017 weer terug in de bijstand.
Na 5 jaar 35%.
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Voor de meeste mensen is de herinstroom
eenmalig
 

62% van de herinstroom is eenmalig
 

25% van de herinstroom gedurende 2013-2017 gaat om mensen die 2 keer opnieuw
instromen. De rest stroomt 3 keer of vaker opnieuw in.

De administratieve omzetting van een dossier, wordt dan geboekt als in- en uitstroom.1

●



Van elke persoon, die tussen 2013 en 2017 is uitgestroomd uit de bijstand, is t/m oktober
2018 onderzocht of die persoon 1 of meerdere keren is teruggekeerd in de bijstand.
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Economische voorspoed leidt tot meer
duurzame uitstroom
 

Mensen die in 2017 uit de bijstand stroomden, vielen minder vaak terug in de uitkering dan
in de jaren ervoor.
In 2017 was 19% van de uitstromers na 2 jaar weer terug in de bijstand. De jaren ervoor was
dat hoger, oplopend tot 31% in 2013.
 

De daling van de herinstroom heeft waarschijnlijk te maken met economische voorspoed.
Doordat het economisch beter gaat, blijven mensen die uitstromen vanwege werk langer uit
de bijstand.

●
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Tabel: Herinstroom naar jaar van uitstroom

 0,5 jaar 1 jaar 1,5 jaar 23 mnd

2013 16% 24% 29% 31%

2014 15% 21% 26% 29%

2015 14% 20% 24% 27%

2016 12% 18% 22% 24%

2017 11% 16% 18% 19%
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Uitstroom naar werk is duurzamer dan
gemiddeld
 

De uitstroom naar werk is duurzamer dan gemiddeld.●



De uitstroom naar werk is de afgelopen jaren duurzamer geworden. Van de personen die
in 2013 uitstromen naar werk, kwam 29% binnen 2 jaar terug. In 2017 is dat percentage
praktisch gehalveerd naar 15%.
 

In elk jaar tussen 2013 t/m 2017 is de herinstroom voor de totale groep uitstromers hoger
dan voor de groep die is uitgestroomd vanwege de reden ‘werk’. De herinstroom is elk jaar
ook lager dan het voorgaande jaar. Voor de overzichtelijkheid zijn 2014 en 2016 uit de grafiek
gelaten.
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Wie lang in de uitkering zat en gaat werken,
valt sneller terug
 

Hoe langer iemand in de bijstand zit, hoe minder duurzaam de uitstroom naar werk. Vooral
op de langere termijn.
 

Dit is het geval in alle gemeten jaren. 2013 vormt een uitzondering. Daar is de uitstroom
naar werk van personen die langer dan 2 jaar in de uitkering zaten, duurzamer dan de de
uitstroom van de personen die 1 tot 2 jaar in de bijstand zaten.

●
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Van personen met een verschillende verblijfsduur in de bijstand die in 2013 zijn
uitgestroomd naar werk, is t/m oktober 2018 onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de
bijstand. In het eerste jaar is de herinstroom onder alle groepen zo ongeveer gelijk. Daarna
begint het uiteen te lopen.

 

Van personen met een verschillende verblijfsduur in de bijstand die in 2017 zijn
uitgestroomd naar werk, is t/m oktober 2018 onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de
bijstand. In het eerste jaar is de herinstroom onder alle groepen zo ongeveer gelijk. Daarna
loopt het wel wat uiteen, maar minder sterk dan in 2013.
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Maar … de herinstroom daalt voor iedereen
 

De dalende herinstroom geldt voor iedereen, ongeacht verblijfsduur.
En de verschillen tussen de groepen zijn kleiner geworden.
 

Wie korter dan 6 maanden bijstand heeft gehad en werk vindt, heeft na 2013 een groeiende
kans om buiten de bijstand te blijven. Maar dat geldt dus net zo goed voor personen met
een langere verblijfsduur in de bijstand.

De verschillen tussen de groepen zijn ook kleiner geworden.

Deze grafiek laat de herinstroom zien na 23 maanden na uitstroom naar werk. Dat is het
laatste peilmoment waarvoor voor alle jaren gegevens beschikbaar zijn. De herinstroom na
werk voor mensen die een verblijfsduur hadden in de bijstand van maximaal 6 maanden,
daalde van 28% in 2013 naar 17% in 2017. Voor mensen met een verblijfsduur van meer dan 2
jaar, daalde de herinstroom van 34% in 2013 naar 21% in 2017. De gegevens over de
herinstroom na een verblijfsduur van 6-12 maanden en 12-24 maanden zijn voor de
overzichtelijkheid niet meegenomen in de grafiek. Zij vallen tussen de 2 uiterste
categorieën in en zijn na te lezen in de tabel.

 

Tabel: herinstroom per jaar na 'uitstroom naar werk' naar verblijfsduur (gemeten op 23
maanden na uitstroom) 

●
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 2013 2014 2015 2016 2017

0-6 mnd 28% 24% 23% 21% 17%

6-12 mnd 32% 27% 25% 23% 18%

12-24 mnd 35% 32% 27% 24% 18%

>24 mnd 34% 33% 31% 28% 21%
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Herinstroom naar leeftijd, geslacht en
uitkeringsduur

De herinstroom in de bijstand kan verschillen naar achtergrondkenmerk
van de persoon die uitstroomt. Hoe ziet de samenstelling van de
herinstroom eruit als we kijken naar leeftijd? En bij welke uitkeringsduur
is de kans op herinstroom het grootst?

Factsheet Herinstroom in de bijstand

65-plussers en jongeren vallen minder vaak
terug
 

65-plussers die uitstromen uit de bijstand, komen nauwelijks meer terug in de bijstand. In
absolute aantallen gaat het om een kleine groep.
Jongeren tot 27 jaar die uitstromen uit de bijstand komen iets minder vaak terug dan
gemiddeld, zeker in de eerste 2 jaar na uitstroom.
Tussen de 27 en de 65 is de herinstroom iets meer dan gemiddeld.
Na ruim 5 jaar zijn de verschillen tussen de leeftijdscategorieen een stuk kleiner
geworden.
 

●

●

●

●



In de analyse is de uitstroom vanwege het bereiken van de Aow-leeftijd weggelaten. De 65-
plussers die uitstromen zijn dus uitgestroomd vanwege een andere reden. De herinstroom
stabiliseert snel op een laag niveau omdat deze mensen bij het bereiken van de Aow-leeftijd
niet meer terugvallen in de bijstand, maar met een Aow-uitkering in hun bestaan kunnen
voorzien.

Jongeren zullen waarschijnlijk duurzamer uitstromen omdat zij relatief vaak uitstromen
naar werk en scholing. Uitstroom naar werk is duurzamer dan gemiddeld. In de eerste 2 jaar
geldt hetzelfde voor scholing (zie ook hoofdstuk 2).

Van personen in verschillende leeftijdsgroepen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd
uit de bijstand, is t/m oktober 2018 onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Van de
45-65 jarigen komt 36% weer terug in de bijstand. Van alle 65-plussers is dat 3%. Deze
groep is in absolute aantallen klein en heeft daarom nauwelijks invloed op de totale
herinstroom.
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Vrouwen vallen minder vaak terug
 

Vrouwen die uit de bijstand stromen, komen minder vaak terug dan mannen.
 

Mogelijk is er meer herinstroom onder mannen omdat zij vaker uitstromen dan vrouwen. 
Zij hebben daardoor ook een grotere kans om opnieuw in te stromen.

●
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Van mannen en vrouwen, die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is t/m
oktober 2018 onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Van de mannen komt 38%
weer terug in de bijstand. Van de vrouwen is dat 32%.
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Personen die kort in de uitkering zaten, vallen
minder vaak terug
 

Hoe langer iemand in de uitkering heeft gezeten, hoe groter de kans op herinstroom in de
bijstand.
 

Zie bijvoorbeeld:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82662NED/table?dl=2B6A4
(https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82662NED/table?dl=2B6A4)

2
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Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is t/m oktober 2018
onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid gemaakt naar
uitkeringsduur voorafgaande aan de uitstroom. Van de personen die meer dan 2 jaar in de
bijstand zaten, komt 38% weer terug in de bijstand. Van de personen die maximaal 6
maanden in de bijstand zaten, is dat 31%.
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Herinstroom naar reden van uitstroom

De herinstroom in de bijstand kan verschillen naar reden van uitstroom.
Hoe ziet de samenstelling van de herinstroom eruit als we kijken naar de
oorspronkelijke uitstroomreden? En bij welke uitstroomreden is de kans
op herinstroom het grootst?

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Werk en handhaving leiden tot veel
uitstroom en dus ook tot veel herinstroom
 

10% van de uitstromers naar werk is na 6 maanden weer terug in de bijstand. Omdat de
meeste mensen vanwege werk de bijstand uitstromen, gaat het in absolute aantallen wel
om de grootste groep herinstromers.

●



Na werk is handhaving de meest voorkomende oorspronkelijke uitstroomreden van
herinstromers. Deze uitstroomreden komt minder voor, maar levert relatief veel
herinstroom op: 26% is binnen 6 maanden weer terug in de bijstand.
Na werk en handhaving komt ook ‘verloop’ regelmatig voor als oorspronkelijke
uitstroomreden. Onder verloop valt het aangaan van een relatie, detentie en
verhuizingen en is niet door de gemeente te beïnvloeden.
De minste herinstromers hadden als oorspronkelijke uitstroomreden ‘scholing’. 7% van de
mensen die uitstromen naar scholing, is binnen 6 maanden terug in de bijstand. In totaal
gaat het om de kleinste groep uitstromers.
 

Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is na 6 maanden
onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de
reden van uitstroom. De balken geven de omvang weer van de uitstroom in absolute
aantallen en (in kleur) de herinstroom. De percentages geven weer hoe groot de
herinstroom is ten opzichte van de totale uitstroom in de categorie.

 

10% van de personen die uitstromen naar werk, valt binnen 6 maanden weer terug in de
bijstand. Maar omdat het in absolute aantallen om veel mensen gaat, vormen zij een groot
deel van de herinstroom. Dat is gevisualiseerd in onderstaand diagram. 30% van de
herinstromers in de bijstand had ‘werk’ als oorspronkelijke uitstroomreden, 27%
‘handhaving’, 24% ‘verloop’, 4% ‘ander inkomen’, 3% ‘scholing’ en 13% ‘overig’.

Stroomdiagram: van uitstroom naar herinstroom in de bijstand (na 6 maanden)

●
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Factsheet Herinstroom in de bijstand

Op de lange termijn is uitstroom naar
scholing minder duurzaam
 

Bij scholing zit 2 jaar na uitstroom een omslagpunt. Dan leidt uitstroom naar scholing juist
tot meer herinstroom dan gemiddeld. 42% is na ruim 5 jaar weer terug in de bijstand.
 

De groep die uitstroomt naar scholing is in absolute aantallen de kleinste groep onder de 6
categorieën. Dat geldt ook voor de groep herinstromers. Het gaat om jongeren onder de 27
jaar die een scholingsplicht hebben, regulier onderwijs kunnen volgen en nog in aanmerking
komen voor studiefinanciering.

Op de langere termijn is de uitstroom naar werk nog steeds duurzamer dan gemiddeld. Maar
na ruim 5 jaar is 31% wel weer terug in de bijstand. In absolute aantallen is dat de grootste
groep.

De herinstroom na uitstroom door handhaving is na bijna 6 jaar in procenten het hoogste,
maar omdat het om een wat kleinere groep gaat, levert handhaving in absolute aantallen
minder herinstroom op dan de categorie ‘werk’.

De herinstroom vanwege de reden ‘verloop’ vlakt vrij snel af.

●



Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is t/m oktober 2018
elke 30 dagen onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid
gemaakt naar de reden van uitstroom. Van de personen die uitstromen na scholing is de
uitstroom de eerste 2 jaar duurzamer dan gemiddeld. Daarna juist minder duurzaam.

 

Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is na 6 maanden
onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de
reden van uitstroom. De balken geven de omvang weer van de uitstroom in absolute
aantallen en (in kleur) de herinstroom. De percentages geven weer hoe groot de
herinstroom is ten opzichte van de totale uitstroom in de categorie.



 

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Herinstroom naar uitstroomreden verder
uitgesplitst: overzicht

We diepen de herinstroom naar uitstroomreden verder uit door de
onderliggende categorieën van uitstroomredenen in beeld te brengen. Is
werk in loondienst duurzamer dan werk als zelfstandige? En welke vorm
van handhaving leidt tot de meeste herinstroom?

De top 3 van herinstroom uitgesplitst naar alle geregistreerde categorieën van uitstroom
is (1) ‘arbeid in loondienst’ (valt onder werk), (2) ‘geen inlichtingen’ (handhaving) en (3)
‘overige’ (een restcategorie).
 

●



Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is na 6 maanden
onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de
reden van uitstroom. De balken geven de omvang weer van de uitstroom in absolute
aantallen en (in kleur) de herinstroom.

 

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Verdieping herinstroom na uitstroom naar
werk
 

De meeste herinstroom na werk ontstaat door mensen die na een baan in loondienst weer
instromen in de uitkering.
De uitstroom naar het zelfstandig ondernemerschap is duurzamer dan de uitstroom naar
werk in loondienst, maar het gaat in absolute aantallen maar om een kleine groep.

●

●



De herinstroom van zelfstandig ondernemers blijft langer stijgen, waardoor het verschil in
herinstroom tussen werkenden in loondienst en werkenden in een eigen bedrijf op den
duur kleiner wordt.
 

Het aantal personen dat uitstroomt naar het zelfstandig ondernemerschap is veel kleiner
dan de uitstroom naar werk in loondienst. Daarom heeft de herinstroom van zelfstandig
ondernemers weinig invloed op het totale gemiddelde van de herinstroom na uitstroom
naar werk.

Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is t/m oktober 2018
elke 30 dagen onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid
gemaakt naar de reden van uitstroom.

●



 

Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is na 6 maanden
onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de
reden van uitstroom. De balken geven de omvang weer van de uitstroom in absolute
aantallen en (in kleur) de herinstroom. De percentages geven weer hoe groot de
herinstroom is ten opzichte van de totale uitstroom in de categorie.

 

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Verdieping herinstroom na uitstroom door
handhaving
 

De herinstroom na uitstroom vanwege handhaving vindt vooral het eerste jaar na
uitstroom plaats.
Veruit de meeste herinstroom na handhaving in absolute aantallen vindt plaats bij
mensen van wie de uitkering is stopgezet omdat zij geen inlichtingen hebben verstrekt,
terwijl ze dat wel moesten doen.
Het stopzetten van de uitkering na een te lang verblijf in het buitenland, levert veel
herinstroom op. Het gaat in absolute aantallen echter om een kleine groep.
De uitstroom vanwege het niet nakomen van de scholingsplicht levert binnen de
categorie ‘handhaving’ relatief gezien de minste herinstroom op. Maar ook dit gaat in
aantallen om een kleine groep.
 

De categorie ‘niet verschijnen inlichtingenplicht’ gaat over mensen die niet komen opdagen
voor een afspraak waarbij het recht op een uitkering wordt gecontroleerd. Het gaat hier om
een herhaalde oproep. Het niet verschijnen op een re-integratiegesprek, gaat ook om een

●
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herhaalde oproep. Geen onderwijs volgen, geldt voor mensen die onderwijs kunnen volgen
met studiefinanciering, maar dit niet doen.

Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is t/m oktober 2018
elke 30 dagen onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid
gemaakt naar de reden van uitstroom.



 

Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is na 6 maanden
onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de
reden van uitstroom. De balken geven de omvang weer van de uitstroom in absolute
aantallen en (in kleur) de herinstroom. De percentages geven weer hoe groot de
herinstroom is ten opzichte van de totale uitstroom in de categorie.

 

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Verdieping herinstroom na uitstroom door
verloop
 

52% van de personen die vanwege detentie uit de bijstand stroomt, is na 6 maanden weer
terug in de bijstand. In absolute aantallen is dit ook een van de grotere groepen binnen de
categorie verloop.
 

Bij detentie moeten gemeenten de uitkering stopzetten. Als iemand de gevangenis weer
verlaat en niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, is de kans op bijstand groot.
Mogelijk is de herinstroom nog onderschat omdat een ex-gedetineerde zich na de detentie
in een andere gemeente vestigt en daar een bijstandsuitkering aanvraagt. Deze
herinstroom is bijna onvermijdelijk want wie uit detentie komt, heeft wat tijd nodig om te
settelen. Als werken een optie is, dan kan de re-integratie na de herinstroom weer worden
opgepakt.

●



Verhuizingen kunnen veel nieuwe instroom in een andere gemeente opleveren. De persoon
in kwestie kan de bijstandsuitkering in een andere gemeente immers continueren.
Opvallend is dat 9 à 10% van de verhuizingen tot herinstroom leiden bij de oorspronkelijke
gemeente. Blijkbaar is de verhuizing tijdelijk van aard geweest. Uit een nadere analyse blijkt
dat het hier vaker om jongeren gaat.

In de categorie ‘verloop’ zijn 2 uitstroomredenen niet meegenomen in de analyse:
‘uitstroom vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd’ en ‘uitstroom door
overlijden’. Deze categorieën leveren nooit herinstroom in de bijstand op.

Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is t/m oktober 2018
elke 30 dagen onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid
gemaakt naar de reden van uitstroom.



 

Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is na 6 maanden
onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de
reden van uitstroom. De balken geven de omvang weer van de uitstroom in absolute
aantallen en (in kleur) de herinstroom. De percentages geven weer hoe groot de
herinstroom is ten opzichte van de totale uitstroom in de categorie.

 

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Verdieping herinstroom na uitstroom door
‘ander inkomen’
 

De herinstroom na uitstroom door andere inkomsten, levert een wisselend beeld op. De
uitstroomcategorie ‘uitkering arbeidsongeschiktheid’ is zeer duurzaam.
 

Gemeenten hebben een beperkte invloed op uitstroom door ‘ander inkomen’. Wel kan een
gemeente een bijstandsgerechtigde actief wijzen op de mogelijkheid om zich op een
voorliggende voorziening te beroepen, bijvoorbeeld het aanvragen van een
werkloosheidsuitkering, alimentatie of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het is
mogelijk dat mensen een tijdje bijstand nodig hebben totdat zij gebruik kunnen maken van
de voorliggende voorziening. Bijvoorbeeld omdat het recht op een andere uitkering nog niet
is vastgesteld of omdat de ex-partner de alimentatie nog niet betaalt.

●



De uitstroom door inkomsten uit vermogen leidt tot relatief veel herinstroom. Vaak is dat
vermogen na een bepaalde tijd ook weer op en komen mensen daarna terug. Hetzelfde
geldt voor een WW-uitkering. Ook die houdt na een bepaalde periode op. Wie gedurende de
periode van WW geen werk heeft gevonden, stroomt daarna door naar de bijstand.

Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is t/m oktober 2018
elke 30 dagen onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid
gemaakt naar de reden van uitstroom.



 

Van personen die tussen 2013 en 2017 zijn uitgestroomd uit de bijstand, is na zes maanden
onderzocht of zij zijn teruggekeerd in de bijstand. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de
reden van uitstroom. De balken geven de omvang weer van de uitstroom in absolute
aantallen en (in kleur) de herinstroom. De percentages geven weer hoe groot de
herinstroom is ten opzichte van de totale uitstroom in de categorie.

 

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Herinstroom door ‘scholing’ en ‘overige’
 

De categorieën ‘scholing’ en ‘overige’ bevatten geen onderliggende categorieën.

 

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Oorzaken herhaalde instroom
 

Personen die 3 keer of vaker herinstromen, hebben relatief vaak 'Arbeid in loondienst',
'Detentie', 'Verhuizing naar andere gemeente' en 'Geen inlichtingen' als voorafgaande
uitstroomreden.

 

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Herinstroom voorkomen: tips voor en door



gemeenten

Op regionale bijeenkomsten vanuit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen
hebben gemeenten hun eigen herinstroomcijfers besproken, en met
elkaar gedeeld op welke manier de uitstroom uit de bijstand
verduurzaamd kan worden. Dit hoofdstuk geeft tips en
praktijkvoorbeelden op welke manier gemeenten zoal proberen
herinstroom te voorkomen.

  

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Tips
 

Eerst een paar algemene tips gebaseerd op de praktijk van meerdere gemeenten.

Tip 1: Verduurzaam de begeleiding. De meeste mensen stromen uit met een tijdelijk
contract. Zorg dat voor het einde van dat contract er contact is geweest met de werkgever
en werknemer, zodat tijdige interventies nog mogelijk zijn.

Tip 2: Investeer zeker in de beginperiode van een dienstverband in goede begeleiding op de
werkplek. Maak hierover afspraken met werkgevers. Betrek de werkgever bij de eventuele
inzet van een jobcoach.

Tip 3: De kortste weg naar werk is niet altijd de beste weg. Zeker bij mensen die al langer
afhankelijk zijn van een uitkering is het belangrijk dat er gezocht wordt naar een plek die
aansluit op de eigen mogelijkheden en vaardigheden. Een echt passende werkplek kan
uitval voorkomen.

Tip 4: Voorkom onzekerheid bij uitkeringsgerechtigden. Confronteer hen niet onmiddellijk
met administratieve ballast bij het beëindigen van de uitkering en eventuele
terugvorderingen. Help mensen met het in beeld brengen van de financiële gevolgen van
werkaanvaarding en voorkom overbrugging periodes zonder inkomen.

Tip 5: Voer een uitstroomgesprek als iemand laat weten werk gevonden te hebben. Maak in
dat gesprek duidelijk dat diegene contact op kan nemen als baanverlies dreigt.

Tip 6: Maak een eigen analyse van herinstromers. Ga in een onderzoek het gesprek aan met
herinstromers. Zo kan worden nagegaan of herinstroom voorkomen had kunnen worden.

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Praktijkvoorbeelden



Ouder-Amstel: inzet op nazorg om herinstroom te voorkomen

Almere: uitbreiding van diagnose

Hoogeveen en Leeuwarden: intensief contact en
ervaringsdeskundigen

 

Enkele praktijkvoorbeelden uit gemeenten.

Gemeente Ouder-Amstel kent lage herinstroomcijfers. Een aantal punten uit hun aanpak:

Alle mensen die uitstromen uit de bijstand wordt nazorg aangeboden. Mensen mogen zelf
bepalen of ze die willen aannemen.
Het doel is duurzame uitstroom; een geschikte werkplek gaat boven snelle uitstroom.
Uitkeringsgerechtigden worden na uitstroom nog een half jaar tot een jaar gevolgd en
staan ook nog een jaar op de lijst bij de klantmanager. De klantmanager spreekt af met
iemand die is uitgestroomd op welke manier het contact wordt onderhouden en de
nazorg wordt geboden, bijvoorbeeld met een aantal telefonische of face-to-face
gesprekken. Dit is een maatwerkafspraak.
Als iemand intensieve nazorg nodig heeft, kan een jobcoach worden toegewezen
Welke vorm van nazorg wordt geboden hangt erg van de persoon af. Eén consulent houdt
zich met het hele traject bezig en kan zo goed inschatten wat er nodig is.
Een klantmanager heeft ongeveer 50 klanten, inclusief de nazorgklanten. Er wordt dus
heel intensief met klanten samengewerkt.
Klantmanagers werken deels voor de gemeente en deels voor het
Werkgeversservicepunt.

In Almere is de herinstroom in het afgelopen jaar gehalveerd. Dit wordt toegeschreven aan
de uitbreiding van de diagnose met een aantal testen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om
passend en duurzaam werk te vinden.

De werkgeversdienstverlening richt zich op duurzame uitstroom (> 6 maanden aan het
werk). Alleen dan wordt dat als een echt resultaat gezien.

Deze gemeenten investeren in een intensief contact met scholen. Zo heeft Hoogeveen een
Kanstraject voor 18+’ers die uitgevallen zijn. Verder wordt aan klassen die uitstromen
nazorg geboden via de leraar, ook tijdens de zomervakantie. Dit maakt de kans op uitval
kleiner. Ook zet Hoogeveen ervaringsdeskundigen in. Die weten op verschillende niveaus
aansluiting te vinden en bereiken goede resultaten.

Leeuwarden heeft speciale aandacht voor het uitvalrisico van statushouders.
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Den Bosch: startkwalificatie en nazorg

Uit analyse bleek dat veel mensen geen startkwalificatie hebben. Den Bosch zet daarom
met extra projecten in op het behalen van startkwalificaties om zo de duurzaamheid van
uitstroom te bevorderen.

Daarnaast voert men met iedere naar werk uitgestroomde klant een nazorggesprek om
meer uitleg te geven over wat uitstroom voor hen betekent, zoals wanneer de laatste
betaling is en hoe het werkt met inkomen en toeslagen. Komen klanten binnen 7 maanden
terug, dan is diezelfde consulent direct beschikbaar voor een gesprek. Den Bosch verwacht
daarmee een deel van de herinstroom te voorkomen.

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Definities uitstroomredenen

Er zijn 21 beschikbare uitstroomcategorieën beschikbaar in de Divosa
Benchmark Werk & Inkomen (gebaseerd op de CBS-statistieken). Deze
zijn in de benchmark samengevoegd tot 6 categorieën.



Event History Analysis

Categorie Uitstroom vanwege (BUS-code)

Werk 'verkregen inkomsten uit arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte' 
'zelfstandig beroep of bedrijf' 

Scholing 'gaan volgen onderwijs met studiefinanciering' 

Inkomsten 'uitkering werkloosheid'  'uitkering arbeidsongeschiktheid'
'alimentatie'  'vermogensopbrengsten'  'ander inkomen' 

Handhaving 'overschrijden maximale verblijfsduur buitenland'  'geen inlichtingen' 
'niet verschenen op herhaalde oproep inlichtingenplicht'  'niet
verschenen op herhaalde oproep re-integratiegesprek'  'kunnen
volgen van onderwijs maar dit niet doen'  'uit wiens houding en
gedragingen duidelijk blijkt dat hij verplichtingen ex. artikel 9 en artikel
55 niet wil nakomen' (nakomen arbeids- en re-integratieplicht)
Geregistreerd in 2013-2014 en daarna niet meer.

Verloop 'aangaan relatie'  'bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd' (leidt niet
tot herinstroom) 'overlijden' (leidt niet tot herinstroom) 'detentie' 
'verhuizing naar andere gemeente'  'verhuizing naar buitenland' 

Overig 'oorzaak bij partner' (leidt anders tot dubbeltellingen omdat het hier
om twee personen gaat die samen één uitkering hebben) 'andere
oorzaak' 

Factsheet Herinstroom in de bijstand

Methodische bijlage

De rapportage gaat over de herinstroom in de jaren 2013 tot en met 2017.
Voor de gegevens over de herinstroom is een analyse uitgevoerd op
gegevens van 180 gemeenten die van januari 2013 t/m oktober 2018
gegevens uit de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) hebben geleverd
aan de Divosa Benchmark. De gegevens van heringedeelde gemeenten
zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.



Definities

Divosa

Auteurs

De vraag naar de duur tussen uitstroom en herinstroom is uitgevoerd met een
statistische techniek genaamd Event History Analysis (ook wel bekend als Survival
Analysis).
De analyses hebben plaatsgevonden op persoonsniveau op uitkeringen algemene
bijstand.
Voor deze analyse zijn vormen van ‘eenrichtingsuitstroom’ buiten beschouwing gelaten:
AOW en overlijden. Verhuizing buiten de gemeente is wél meegenomen. Hoewel de Divosa
Benchmark niet kan volgen of een persoon die in de ene gemeente uitstroomt, weer
instroomt in een andere gemeente, bleek uit een data-analyse dat er bij uitstroom door
een verhuizing naar een andere gemeente toch ook terugval plaatsvindt; alsof mensen
weer terugverhuizen naar hun oude gemeente. ‘Reden bij partner’ is ook buiten
beschouwing gelaten, omdat hierbij geldt dat de instroom van beide partners weer
gelijktijdig zal zijn, tenzij de relatie intussen verbroken is. Vanwege deze verborgen
correlatie tussen waarnemingen, is deze reden buiten beschouwing gelaten.
Alleen de eerste keer uitstroom en een eventueel daaropvolgende herinstroom is geteld.
Meervoudige herinstroom is buiten beschouwing gelaten omdat de analyse te complex
zou worden.
De analyse is weergegeven op maandniveau. Maand is daarbij gedefinieerd als ‘30 dagen’.
6 maanden dus als ‘ten minste 180 dagen’.
Personen die eind 2017 uitstromen zijn maximaal 10 maanden gevolgd om te zien of ze
opnieuw instromen.

Uitstromer: een persoon van wie is waargenomen dat hij/zij uitstroomt en niet
aansluitend een nieuwe uitkering ontvangt (op basis van einddatum uitkering persoon en
begindatum uitkering persoon).
Instromer: een persoon van wie is waargenomen dat hij/zij op een gegeven datum een
uitkering ontvangt terwijl er direct voorafgaand geen sprake is van een uitkering (op basis
van einddatum uitkering persoon en begindatum uitkering persoon).
Herinstromer: een persoon die uitstromer is en op een later moment opnieuw instroomt.

Colofon

Aidadreef 8 | 3561 GE Utrecht
Postbus 9563 | 3506 GN Utrecht
030 233 23 37
info@divosa.nl (mailto:info@divosa.nl)
www.divosa.nl (https://www.divosa.nl)
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