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Over de startersregeling 
Op 1 januari 2013 is een vereenvoudigde startersregeling ingevoerd. Het doel is ondernemerschap te bevorderen en het 
beroep op een WW-uitkering te verminderen. Mensen die gebruikmaken van de startersregeling ontvangen gedurende 
26 weken 29% minder WW-uitkering. Daarbij maakt het niet uit hoeveel uren de zelfstandige gewerkt heeft en hoe hoog 
de inkomsten zijn. Het is dus mogelijk dat de inkomsten als zelfstandige hoger zijn dan de korting op de WW-uitkering. 
In dat geval houdt de zelfstandige meer over. 
 
De tabel op de volgende pagina toont de aantallen WW-gerechtigden die met gebruik van de startersregeling als 
zelfstandige starten (de instroom). De tabel laat ook zien hoe deze deelnemers verder gaan na afloop van de 
startersregeling (de uitstroom). Ook is aangegeven hoe lang zij vóór de start in de WW verbleven. 
 
Tijdens de periode waarin de WW’ers deelnemen aan de startersregeling blijven ze WW’er. Ze mogen tijdens de 
startperiode geen opdrachten van hun ex-werkgever aannemen. Tijdens de startperiode geldt geen sollicitatieplicht. 
 
Elke WW’er die gebruik wil maken van de startersregeling moet UWV vooraf inzicht geven 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 zodat de WW-uitkering niet langer nodig is. 
 
In de WW kan een persoon in eenzelfde periode meerdere rechten hebben. In de beleidsinformatie - zoals de Kwantitatieve 
Informatie' (een bijlage bij de tertaalverslagen  van UWV) en de 'Cijfers en trends UWV' (een maandelijkse uitgave) -  
tellen wij standaard het aantal rechten. Ook in deze rapportage tellen wij rechten. 
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Tabel : Startersregling, instroom en uitstroom 
 
 
  

2021 2020 % 

Lopend begin jaar 4.819 4.474 7,7% 

Instroom 10.506 9.756 7,7% 

Uitstroom 10.787 9.411 14,6% 

Lopend einde jaar 4.538 4.819 -5,8% 

        

Instroom totaal  10.506 9.756 7,7% 

   Tijd in WW vóór ingang startperiode       

   0 - 3 maanden 4.976 4.884 1,9% 

   3 - 6 maanden 2.166 2.151 0,7% 

   6 - 12 maanden 2.206 1.900 16,1% 

   langer dan 12 maanden 1.158 821 41,0% 

        

   Gemiddelde (in maanden) 4,9 4,5 8,9% 

        

Uitstroom totaal 10.787 9.411 14,6% 

   Blijft in de WW 3.113 3.483 -10,6% 

   Gaat deels door als zelfstandige 1 952 1.121 -15,1% 

   Volledig WW 2.161 2.362 -8,5% 

   Stroomt volledig uit 7.674 5.928 29,5% 

   Gaat volledig door als zelfstandige 4.705 3.503 34,3% 

   Bereiken maximale duur WW-uitkering 1.901 1.497 27,0% 

   Gaat in loondienst 295 196 50,5% 

   Overig 773 732 5,6% 

        

Uitstroom, volledig als zelfstandige       

   Tijd in WW vóór ingang startperiode 4.705 3.503 34,3% 

    0 - 3 maanden 2.650 2.051 29,2% 

    3 - 6 maanden 994 725 37,1% 

    6 - 12 maanden 821 538 52,6% 

    langer dan 12 maanden 240 189 27,0% 

        

Gemiddelde (in maanden) 3,7 3,7 0,0% 

        

Recht op WW ná einde startperiode 4.705 3.503 34,3% 

    tot 6 maanden 1.673 1.192 40,4% 

    6 - 12 maanden 1.354 1.001 35,3% 

    12 - 18 maanden 1.495 1.185 26,2% 

    18 - 24 maanden 183 125 46,4% 

        

Gemiddelde (in maanden) 9,1 9,4 -3,2% 

        

1. Op basis van urenverantwoording. 
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Disclaimer 

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. 
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