
Cohortstudie Participatiewet
Hoe ontwikkelen de arbeidsmarktpatronen en inkomensposities van mensen uit de doelpopulatie

van de Participatiewet zich? En welke ondersteuning kregen zij hierbij?

Sinds de invoering in 2015 stromen er ieder jaar nieuwe mensen in de Participatiewet. In dit

onderzoek volgen we cohorten. Dit zijn groepen mensen die in een bepaald jaar zijn ingestroomd.

We volgen zowel cohorten die al langer in de bijstand zaten voor de invoering van de

Participatiewet, als cohorten die pas zijn ingestroomd na de invoering. Deze infographic geeft een

aantal van de belangrijkste uitkomsten weer.

Deze infographic is gebaseerd op het onderzoeksrapport 'Cohortstudie Participatiewet' (2022)

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau SEOR in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid

Vooral in het eerste jaar na

instroom in de Participatie-

wet zijn er veel ontwikkelingen

qua werk, inkomen en

voorzieningen.

Het aantal personen dat een

baan vindt, het aantal gewerkte

uren, het inkomen en het

aandeel personen dat gebruik

maakt van voorzieningen stijgt

vooral in de eerste 6-12

maanden na instroom. In de

maanden daarna vlakt deze

stijging af. 

Veel 'beweging' in
eerste jaar

Minder dan de helft van de

banen van mensen die ooit zijn

ingestroomd in de Participatie-

wet duurt langer dan 12

aaneengesloten maanden. Dat

geldt voor vrijwel alle cohorten.

Mensen die ooit werkten,

verliezen gemiddeld 1 keer in de

2 jaar hun baan.

Banen zijn vaak
niet 'duurzaam'

Gemiddeld genomen loont het

om te gaan werken, maar toch

gaat een vijfde van de groep die

eerst een jaar geen werk heeft

en in het jaar erna minimaal

één maand gaat werken, er qua

jaarinkomen op achteruit.

Mensen die minder dan 40% van

de tijd dat wij ze kunnen volgen

een baan hebben, zien hun

inkomen vaak veranderen. Dit

komt waarschijnlijk doordat

zij vaak wisselen tussen werk en

werkloosheid.

Werken loont,
maar niet altijd

Mensen die aan het werk zijn

zonder daarbij een aanvullende

bijstandsuitkering te ontvangen,

komen niet snel in een andere

situatie terecht (bijvoorbeeld

werkloosheid of werk met een

bijstandsuitkering).

Voor mensen die werken met

bijstand is de kans groter dat ze

na twee jaar werken zonder

bijstand dan dat ze nog steeds

bijstand ontvangen.

Werk zonder
bijstand meest
stabiele positie

Het gebruik van huur-, zorg- en

kindertoeslag ligt hoog en neemt

toe nadat men in de bijstand is

ingestroomd (terwijl men hier

vaak al eerder recht op had).

Het lijkt er dus op dat wanneer

mensen een bijstandsuitkering

ontvangen, ze zich ook bewust

worden (al dan niet door hulp van

anderen) van recht op meerdere

toeslagen.

Veel gebruik van
inkomensregelingen

Bij een voorziening tijdens werk

zien we positieve ontwikkelingen:

de kans is groter dat iemand gaat

werken zonder voorziening dan

dat men een baan verliest.

Voor mensen die een voorziening

krijgen terwijl ze geen werk

hebben, is de kans dat ze werk

vinden ongeveer even groot als

de kans dat ze hun voorziening

verliezen.

Voorziening tijdens
werk gunstig


