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Startersregeling

2017
1 2016 %

Lopend begin jaar 4.697 5.486 -14%

Instroom 10.950 11.636 -6%

Uitstroom 11.059 12.425 -11%

Lopend einde jaar 4.588 4.697 -2%

Instroom totaal 10.950 11.636 -6%

tijd in WW vóór ingang startperiode  

0 - 3 maanden 5.081 5.122 -1%

3 - 6 maanden 2.085 2.326 -10%

6 - 12 maanden 2.270 2.445 -7%

langer dan 12 maanden 1.514 1.743 -13%

gemiddeld (in maanden) 5,7 5,9 -3%

Uitstroom totaal 11.059 12.425 -11%

blijft in de WW 3.873 4.035 -4%

gaat deels door als zelfstandige
2 1.367 1.374 -1%

volledig WW 2.506 2.661 -6%

stroomt volledig uit 7.186 8.390 -14%

gaat volledig door als zelfstandige 4.965 5.917 -16%

bereiken maximale duur WW-uitkering 1.526 1.685 -9%

gaat in loondienst 207 297 -30%

overig 488 491 -1%

Uitstroom, volledig als zelfstandige

tijd in WW vóór ingang startperiode 4.965 5.917 -16%

0 - 3 maanden 2.577 2.819 -9%

3 - 6 maanden 891 1.160 -23%

6 - 12 maanden 913 1.180 -23%

langer dan 12 maanden 584 758 -23%

gemiddeld (in maanden) 4,9 5,3 -8%

recht op WW ná einde startperiode 4.965 5.917 -16%

tot 6 maanden 1.262 1.547 -18%

6 - 12 maanden 1.305 1.398 -7%

12 - 18 maanden 1.298 1.181 10%

18 - 24 maanden 792 1.006 -21%

langer dan 24 maanden 308 785 -61%

gemiddeld (in maanden) 12,0 13,1 -8%

1. voorlopige cijfers

2. op basis van urenverrekening



Toelichting

ALGEMEEN

CIJFERS

De feitelijke datum, en niet de registratiedatum, van begin en einde van de startperiode is bepalend voor 

de telling. De cijfers van het meest recente jaar kunnen dan ook nog een lichte wijziging ondergaan.

In de WW kan een persoon meerdere rechten hebben. In de beleidsinformatie - zoals de 'bijlage 

Kwantitatieve Informatie' (elk tertaal) en de 'Cijfers en trends UWV' (maandelijks) -  tellen wij standaard 

het aantal rechten. Ook in deze rapportage tellen wij rechten en niet personen.

Per 1 januari 2013 is een nieuwe, vereenvoudigde startersregeling ingevoerd. Mensen die gebruik maken 

van de nieuwe startersregeling ontvangen gedurende 26 weken 29% minder WW-uitkering. 

De gewerkte uren en de inkomsten als zelfstandige uit die periode van 26 weken hebben geen invloed 

meer op de hoogte van de uitkering. 

De startperiode is de periode van 26 weken waarbij de WW'er deelneemt aan de startersregeling. Tijdens 

deze periode blijven de mensen WW'er. De deelnemers mogen tijdens de startperiode geen opdrachten 

van hun ex-werkgever aannemen. Tijdens de startperiode geldt geen sollicitatieplicht.

Om gebruik te mogen maken van de startersregeling wil UWV vooraf inzicht in het ondernemersplan. UWV 

geeft toestemming voor deelname aan de startersregeling als de kans groot is dat de deelnemer met het 

eigen bedrijf voldoende geld zal verdienen om van te leven.


