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Veel WW’ers gaan als zelfstandig ondernemer aan de 
slag, óf als alternatief voor werken in loondienst óf 
naast een baan/de uitkering.  

Samenvatting
Starten als zelfstandige wordt als alternatieve weg uit een uitkeringssituatie gezien en 

door de overheid met verschillende regelingen ondersteund: de WW kent sinds 2006 

de startersregeling voor zelfstandig ondernemers, WIA-uitkeringsgerechtigden kunnen 

een starterskrediet ontvangen en ook in de bijstand worden starters ondersteund. In 

dit kennisverslag kijken we naar het starten als ondernemer vanuit de WW. SEOR en 

Intelligence Group hebben in opdracht van UWV onderzocht hoe vaak en waar WW’ers 

als ondernemer starten naast en vanuit een WW-uitkering, wat ze verdienen en of de 

starters een aantal jaren later nog steeds actief zijn als ondernemer. Ook is gekeken naar 

de gevolgen van de wijziging in de startersregeling per 2013. Dit zijn de belangrijkste 

bevindingen uit het onderzoek:

K    In de onderzochte periode (2011–2016) startten per jaar gemiddeld 44.000 mensen naast 

of (kort) na een WW-uitkering als ondernemer. 

K    Een kwart van alle ondernemers vanuit de WW maakt gebruik van de startersregeling. 

De rest onderneemt op basis van de urenverrekening naast de WW of start pas na 

beëindiging van de WW met zelfstandige werkzaamheden.

K    Startende ondernemers zijn een speciale groep WW’ers: ze zijn veel vaker hoogopgeleid, 

‘mid-careers’, zonder migratieachtergrond en hebben gemiddeld een hoger inkomen 

vóór instroom in de WW dan de gemiddelde WW’er. WW’ers die relatief kansrijk zijn op 

de arbeidsmarkt, zetten dus vaker de stap naar het ondernemerschap.

K    Het gemiddelde ondernemersinkomen van de starters vanuit de WW is tamelijk laag, 

maar is vergelijkbaar met dat van alle startende ondernemers in Nederland. 

K    Meer dan 70% is twee jaar na de start nog steeds actief als ondernemer. 

K    Van de starters die niet doorgaan als zelfstandige, gaat de meerderheid weer werken in 

loondienst, 14% valt terug in een uitkeringssituatie (WW of bijstand).

K    Kort na de wijziging in de startersregeling is het gebruik ervan iets gedaald. De kans dat 

WW’ers vanuit de startersregeling daadwerkelijk starten als ondernemer en dat ze twee 

of drie jaar na de start nog steeds actief zijn als ondernemer, is gegroeid.



UWV Kennisverslag | 2019-5 3

Zelfstandig ondernemen als WW’er 
De afgelopen jaren is het aandeel zelfstandigen in de Nederlandse beroepsbevolking sterk 

gegroeid, veel mensen zien voor zichzelf beginnen als een alternatief voor een baan in 

loondienst. Het zelfstandig ondernemerschap wordt daarmee ook steeds vaker gezien als 

een alternatieve weg uit een uitkeringssituatie: elke week laten honderden WW’ers UWV 

weten dat ze erover nadenken om voor zichzelf te beginnen. 

Om het starten als zelfstandige vanuit de WW te ondersteunen is in 2006 de startersregeling 

ingevoerd. Veel WW’ers gaan ook zonder deze regeling aan de slag op basis van de 

urenverrekening. Sinds 2013 wordt in beide gevallen de uitkering gekort. De startersregeling 

kent sindsdien een standaardkorting van 29%1. Bij urenverrekening hangt de korting af 

van de omvang van de werkzaamheden en kan deze ook resulteren in een beëindiging van 

de uitkering. In box 1 leggen we uit hoe ondernemen naast/vanuit de WW met of zonder 

startersregeling werkt. 

Anders dan bij werkhervatting in loondienst is er weinig zicht op hoe het WW’ers die aan 

de slag gaan als ondernemer verder vergaat. Lukt het WW’ers om een onderneming op te 

starten en daarmee ook daadwerkelijk een inkomen te verdienen? Wie zijn de ondernemers, 

waar gaan ze aan de slag en zijn ze na een of twee jaar nog steeds actief als ondernemer? 

Hoeveel verdienen voormalige WW’ers als ondernemer en in welke mate keren ze terug 

in loondienst of maken ze weer aanspraak op een uitkering? Om deze vragen te kunnen 

beantwoorden heeft UWV onderzoek laten doen naar ondernemerschap vanuit de WW. In 

dit kennisverslag beschrijven we de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek. Het volledige 

rapport is te vinden op uwv.nl/kennis2.

Hieronder leggen wij in het kort uit welke 

opties er zijn om te starten als zelfstandige 

vanuit de WW. De details zijn te vinden op 

uwv.nl. 

Startersregeling

De startersregeling bestaat sinds 2006 en is 

bedoeld voor WW’ers die, naar verwachting, 

uiteindelijk zelf met hun onderneming 

volledig in hun levensonderhoud kunnen 

voorzien. Voor een startperiode van 26 

kalenderweken kan de starter zich volledig 

richten op de opbouw van zijn onderneming 

en heeft hij geen sollicitatieplicht. 

Tijdens deze startperiode wordt de WW-

uitkering van de startende ondernemer 

voor 29% gekort. Dit kan niet tussentijds 

worden stopgezet. Pas na ingang van de 

startperiode mag de WW’er beginnen 

met werkzaamheden als zelfstandige. 

Om gebruik te kunnen maken van de 

startersregeling is formele toestemming 

van UWV vereist; deze is verbonden aan een 

aantal voorwaarden.  

Deeltijd op basis van de urenverrekening

Een WW’er kan op elk moment 

besluiten te starten met zelfstandige 

werkzaamheden zonder gebruik te maken 

van de startersregeling. Daarvoor is geen 

toestemming nodig. Hij moet dan wel 

aan UWV doorgeven hoeveel uur hij in 

de afgelopen maand bezig is geweest 

met zelfstandige werkzaamheden. De 

uitkering wordt vervolgens blijvend 

gedeeltelijk beëindigd voor het aantal uren 

Box 1 Ondernemen vanuit de WW – wat zijn de regelingen?

1

Van 2006–2012 kende de startersregeling 

geen standaardkorting maar een 

inkomstenverrekening, zie de laatste alinea 

van dit UKV.

2

Hek, P. de, Vleeshouwer, E. de & Ruis, 

A. (2019). Als ondernemer uit de WW. 

Amsterdam: UWV. Beschikbaar op  

www.uwv.nl/overuwv/Images/als-

ondernemer-uit-de-ww-2019.pdf

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/als-ondernemer-uit-de-ww-2019.pdf
https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/tijdens-ww-uitkering/detail/bedrijf-starten-met-ww-uitkering
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/als-ondernemer-uit-de-ww-2019.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/als-ondernemer-uit-de-ww-2019.pdf
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dat wordt besteed aan de zelfstandige 

werkzaamheden (urenverrekening, zie 

hieronder). De deeltijdondernemer moet wel 

naast de zelfstandige werkzaamheden ten 

minste vier sollicitatieactiviteiten per vier 

weken verrichten.

Ook starters die gebruikmaakten van de 

startersregeling kunnen, als na afloop van 

de startperiode nog recht op een WW-

uitkering bestaat, naast het zelfstandig 

ondernemerschap op basis van de 

urenverrekening een gedeeltelijke WW-

uitkering blijven ontvangen. Ondernemers 

die al vóór instroom in de WW zelfstandig 

werkten (naast de baan in loondienst op 

basis waarvan zij WW ontvangen) kunnen 

naast de WW blijven ondernemen op basis 

van de urenverrekening. Indien zij hun 

zelfstandige werkzaamheden tijdens hun 

WW-uitkering niet uitbreiden, dan wordt 

de uitkering niet gekort (vrijgestelde uren). 

WW’ers tellen in dit onderzoek niet mee als 

startende ondernemer indien ze in het jaar 

vóór instroom in de WW ook al inkomsten als 

ondernemer hadden.

Urenverrekening in plaats van 

inkomstenverrekening bij ondernemen  

naast de WW

Anders dan bij werkhervatting in 

loondienst wordt bij ondernemers niet het 

daadwerkelijk verdiende inkomen verrekend 

met de WW (inkomstenverrekening). De 

reden daarvoor is dat ondernemersinkomen 

1) alleen per kalenderjaar wordt opgegeven 

bij de Belastingdienst en 2) pas met een 

grote vertraging van ruim twee jaar definitief 

wordt vastgesteld. 

Voor het bepalen van het recht op een 

gedeeltelijke WW-uitkering bij zelfstandigen 

zonder startersregeling kijkt UWV naar 

de omvang van het WW-recht in uren: het 

gemiddeld aantal arbeidsuren (GAA) dat de 

WW’er heeft gewerkt in loondienst voordat 

hij werkloos werd. Op basis van het dagloon 

en GAA wordt een fictief inkomen berekend 

voor de uren besteed aan zelfstandige 

werkzaamheden. Indien dit fictief inkomen 

niet hoger is dan 87,5% van de WW-uitkering 

wordt het verrekend met de uitkering. Indien 

dit fictief inkomen hoger is dan 87,5% wordt 

de uitkering beëindigd. De beoordeling of 

iemand deeltijdondernemer (met behoud 

gedeeltelijke WW) of voltijdondernemer 

(beëindiging WW-uitkering) is, gebeurt dus 

relatief aan het GAA. 

Overige niet-verzekeringsplichtige 

werkzaamheden

Soms willen mensen niet structureel 

als zelfstandig ondernemer aan de 

slag maar zien ze in het aannemen van 

freelanceopdrachten een manier om toch 

bij te blijven in hun vak en hun netwerk 

uit te breiden. Als er alleen sprake is van 

incidentele betaalde klussen, dan worden 

de gewerkte uren eenmalig gekort op de 

uitkering. Dat betekent dat er geen sprake 

is van structurele korting in de maanden 

waarin er geen klus is.

Gemiddeld 44.000 starters per jaar 
In de onderzochte periode zijn jaarlijks 36.000 tot 51.000 WW’ers naast of (kort) na 

beëindiging van de WW actief als ondernemer. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van 

de inkomensstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tabel 1 laat zien 

hoeveel WW’ers inkomsten uit onderneming hebben aangegeven bij de Belastingdienst in 

het kalenderjaar waarin hun startperiode eindigde of, als ze zonder startperiode zijn gestart, 

in het kalenderjaar waarin hun WW-uitkering eindigde.  
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3

Ondernemersinkomen is alleen bekend 

op jaarbasis en er zit een vertraging van 

ongeveer twee jaar tussen het moment 

waarop de ondernemer het inkomen 

ontvangt en het moment waarop het 

ondernemersinkomen wordt vastgesteld 

door de Belastingdienst (definitieve 

aanslag). Door deze vertraging kunnen we 

alleen kijken naar starters tot en met 2016. 

4

We kijken hier alleen naar starters die 

ook ondernemersinkomsten hebben 

aangegeven bij de Belastingdienst in 

het startjaar. Dit kunnen ook negatieve 

inkomsten (verlies uit onderneming) zijn. 

Indien er geen ondernemersinkomsten 

zijn aangegeven, is het niet duidelijk of 

er ook daadwerkelijk sprake was van 

ondernemerschap.

Tabel 1    Starters vanuit de WW per jaar, 2011–20163 

      

Totaal starters 36.821 38.191 44.230 51.660 49.831 44.278

Zonder startersregeling 27.796 29.337 34.715 40.496 38.787 34.059

Met startersregeling 9.025 8.854 9.515 11.164 11.044 10.219

% met startersregeling 25% 23% 22% 22% 22% 23%

Totaal beëindigde WW-uitkeringen 407.895 432.191 515.654 602.065 578.694 524.877

% succesvolle starters in uitstroom 9,0% 8,8% 8,6% 8,6% 8,6% 8,4%

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 1 laat zien dat ongeveer een kwart van de starters vanuit de WW gebruik heeft 

gemaakt van de startersregeling4. De startersregeling is bedoeld voor starters die 

verwachten uiteindelijk met hun onderneming volledig in hun levensonderhoud te kunnen 

voorzien en is daarom niet voor alle startende ondernemers geschikt en beschikbaar (zie 

box 1). Van de gemiddeld 34.000 starters per jaar die zonder startersregeling aan de slag 

gaan, start een klein deel al tijdens de WW-uitkering met ondernemen, dus op basis van de 

urenverrekening.

Het aantal ondernemers is veel hoger dan uit de WW-statistieken zou blijken, omdat de 

meeste starters pas na beëindiging van de WW-uitkering als ondernemer aan de slag zijn 

gegaan en daarom door UWV vaak niet als zelfstandig werkhervatter zijn geregistreerd. Dit 

betreft meer dan de helft van alle ondernemers vanuit de WW. Omdat we alleen weten in 

welk jaar ze voor het eerst ondernemersinkomsten hadden, is niet bekend of zij direct na het 

einde van hun WW-uitkering zijn gestart met ondernemen of pas (maanden) later. Andersom 

kan het ook zijn dat wij starters niet meetellen in dit onderzoek, bijvoorbeeld WW’ers die 

laat in het jaar uitstromen en starten, en daarom pas het volgende kalenderjaar inkomsten 

hebben.

Ondernemers onderscheiden zich van de gemiddelde WW’er 
Rond 9% van de WW’ers gaat aan de slag met zelfstandig ondernemen (zie tabel 1).  

Deze mensen wijken in hun achtergrondkenmerken sterk af van de gemiddelde WW’er.  

In figuur 1 laten we voor een aantal kenmerken het verschil zien tussen starters vanuit de 

WW (lichtblauw) en WW’ers in het algemeen (donkerblauw). ondernemers zijn relatief vaker 

hoger opgeleid, ‘mid-careers’ (tussen de 35 en 55 jaar) en hebben geen migratieachtergrond. 

Ook was het voormalig inkomen uit loondienst vóór instroom in de WW gemiddeld genomen 

hoger. Wat betreft de overige kenmerken zijn de verschillen tussen ondernemers en WW’ers 

in het algemeen minder groot. Er zijn bijvoorbeeld geen regio’s waar WW’ers bijzonder vaak 

ondernemen. 
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WW’ers die vóór instroom in de WW werkzaam waren in de bedrijfstakken ‘bouw en hout’ 

en ‘zakelijke en financiële dienstverlening’ beginnen relatief gezien vaker als ondernemer; 

voormalig werknemers uit de transportsector zijn juist sterk ondervertegenwoordigd. Voor 

ondernemers die een bedrijf oprichten kunnen we ook nagaan in welke branches zij actief 

zijn als ondernemer. Dit lijkt niet wezenlijk te verschillen van alle bedrijfsoprichtingen 

in Nederland. Meer dan de helft van alle starters doet dat in de specialistische zakelijke 

diensten (28% van de starters vanuit de WW vergeleken met 22% van het totaal), in de 

handel (13% en 15%), bouwnijverheid (10% en 8%) of de gezondheids- en welzijnszorg  

(7% en 10%).

Ondernemersinkomsten vaak aangevuld
Tot nu toe hebben we alleen gekeken naar het daadwerkelijke starten vanuit de WW. 

Iemand is een daadwerkelijke starter als hij in het startjaar inkomsten uit onderneming 

heeft aangegeven bij de Belastingdienst. De volgende vraag is dan hoe hoog deze 

inkomsten zijn. We onderscheiden ‘zelfstandigen’ en ‘resultaatgenieters’ omdat deze 

twee duidelijk verschillen in de hoogte van hun gemiddeld ondernemersinkomen5. 

De meerderheid van de starters vanuit de WW, ruim 60%, gaat aan de slag als 

zelfstandige volgens de definitie van de Belastingdienst: zij richten een bedrijf op en hun 

ondernemersinkomsten zijn winst uit onderneming. De overige ondernemers zijn vooral 

resultaatgenieters: bijvoorbeeld freelancers, artiesten of trainers.

Als we kijken naar het gemiddeld bruto ondernemersinkomen van zelfstandigen in het 

eerste jaar na het startjaar dan lijkt dat tamelijk laag: € 20.5006. Vergeleken met het 

geschatte gemiddelde bruto jaarloon vóór instroom in de WW (€ 32.200) lijkt dat een 

behoorlijke terugval voor veel starters7. Het bruto loon van een werknemer en het bruto 

ondernemersinkomen zijn echter niet goed met elkaar te vergelijken. In plaats daarvan 

kijken wij daarom hoe representatief het gemiddeld ondernemersinkomen van starters 

vanuit de WW is, vergeleken met dat van alle starters in Nederland. Dan zien we dat de 

startende WW’ers gemiddeld genomen niet veel afwijken van de gemiddelde starter in 

Nederland.

Figuur 1    Verschillen in kenmerken tussen starters vanuit de WW (met of zonder startersregeling) en WW’ers in het algemeen 
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5

De derde groep ondernemers die de 

Belastingdienst onderscheidt, directeuren-

grootaandeelhouders, is met 4% van alle 

ondernemers vanuit de WW een zeer kleine 

groep. Bekijk voor meer informatie over 

de directeuren-grootaandeelhouders het 

onderzoeksrapport.

6

Het startjaar zelf is niet goed te gebruiken 

om het jaarinkomen te beoordelen, 

omdat het meestal niet om een vol jaar 

ondernemerschap gaat. 

7

Dit is een schatting gebaseerd op 

het dagloon. Omdat het dagloon 

gemaximeerd is, is dat een onderschatting 

van het daadwerkelijk gemiddelde 

socialeverzekeringsloon.
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* Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen. 

Om de inkomenspositie goed in kaart te brengen laat tabel 2 naast het 

ondernemersinkomen ook het persoonlijk inkomen en het gestandaardiseerde besteedbaar 

huishoudinkomen zien. Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, 

onderneming en uitkeringen. 40% van de ondernemers vanuit de WW geniet ook inkomen 

uit loondienst en voor een derde van de ondernemers is dit in het eerste jaar zelfs de 

voornaamste bron van inkomsten. Het gestandaardiseerde besteedbaar huishoudinkomen, 

ook wel koopkracht genoemd, is het netto bedrag dat een huishouden op jaarbasis te 

besteden heeft, gecorrigeerd voor de samenstelling en grootte van het huishouden. Een 

groot deel van de ondernemers vanuit de WW heeft een meeverdienende partner (34%) of 

is zelf niet de hoofkostwinner van het huishouden (41%). Als we op die manier breder naar 

inkomen kijken dan is het beeld wisselend. Resultaatgenieters vanuit de WW blijven iets 

achter bij het gemiddelde doordat ze minder overige bronnen van inkomen hebben dan de 

gemiddelde startende resultaatgenieter, de zelfstandigen vanuit de WW hebben gemiddeld 

juist een hoger persoonlijk inkomen. De verschillen blijven echter beperkt.

In het onderzoek is ook gekeken naar de inkomensontwikkeling in de eerste jaren. Het 

gemiddeld ondernemersinkomen van starters ligt namelijk ver onder het gemiddelde 

ondernemersinkomen van alle ondernemers in Nederland. 14 tot 20% van de zelfstandigen 

heeft zelfs een negatief ondernemersinkomen in het eerste jaar, met andere woorden: 

geen winst uit onderneming, maar verlies, bijvoorbeeld vanwege initiële investeringen. 

Gemiddeld ligt het ondernemersinkomen van starters rond de helft van het gemiddelde 

ondernemersinkomen van alle ondernemers in Nederland. Resultaatgenieters hebben 

minder investeringen, maar ook zij kennen in veel gevallen een opstartperiode met 

minder opdrachten en inkomsten. Gemiddeld genomen groeit het ondernemersinkomen 

van starters vanuit de WW in het tweede jaar met 8% bij de zelfstandigen en met 22% 

bij de resultaatgenieters. In het derde jaar na het startjaar neemt het verder toe met 4% 

respectievelijk 9%.  

Blijven ondernemen of terug in loondienst?
Een nadeel van ondernemen is het ondernemersrisico: geen winst betekent geen inkomen. 

Veel starters met een laag inkomen in het eerste jaar na het startjaar zijn in het jaar daarop 

niet meer actief als ondernemer. Dat verklaart mede waarom het gemiddelde inkomen van 

starters zo ver onder het gemiddelde inkomen van alle ondernemers ligt. Volgens het CBS is 

57% van alle startende zzp’ers na twee jaar nog altijd actief als ondernemer, maar ruim 40% 

is dan alweer gestopt8. Van de starters vanuit de WW was twee jaar na het startjaar 71% 

nog steeds actief als ondernemer. Vooral onder de zelfstandigen was het aandeel blijvend 

Tabel 2     Gemiddeld ondernemersinkomen, persoonlijk inkomen en gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen,  
2011–2016  

      

Zelfstandige Startende WW’ers € 20.500 € 35.800 € 30.000

   Benchmark startende zelfstandigen in NL € 20.100 € 32.300 € 30.100

Resultaatgenieter Startende WW’ers € 6.000 € 27.300 € 26.200

   Benchmark startende resultaatgenieters in NL € 5.500 € 29.900 € 29.100

Geen ondernemer Benchmark werknemers in NL -   € 39.500 € 31.500

  

Ondernemers- 
inkomen

Persoonlijk
 inkomen

Huishoud-
inkomen*

8

In dit verslag maken we geen onderscheid 

tussen zzp’er en zmp’er (zelfstandigen met 

personeel). Verreweg de meeste startende 

ondernemers doen dat echter als zzp’er. 

Zie: www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/48/4-op-

de-10-zzp-ers-vijf-jaar-na-start-nog-zzp-er

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/48/4-op-de-10-zzp-ers-vijf-jaar-na-start-nog-zzp-er
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/48/4-op-de-10-zzp-ers-vijf-jaar-na-start-nog-zzp-er
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actieve ondernemers hoog (81%), van de resultaatgenieters was iets meer dan de helft nog 

actief. 

De starters die binnen twee jaar weer waren gestopt met hun onderneming, gingen meestal 

weer werken in loondienst. Twee jaar na het startjaar was voor 58% van de gestopte 

ondernemers een salaris de voornaamste bron van inkomen, 9% had helemaal geen eigen 

inkomen, een klein deel was al met pensioen (3%) of deed inmiddels een nieuwe poging om 

te ondernemen (5%). Voor een deel was een uitkering de belangrijkste bron van inkomen, 

vooral de WW (10%) maar ook de bijstand (4%)9,10. 

WW’ers die wel meerdere jaren actief bleven als ondernemers zijn vaker man, hoger 

opgeleid, zonder migratieachtergrond, hadden een hoger WW-dagloon en zijn vaker tussen 

de 35 en 55 jaar dan starters die binnen twee jaar weer stoppen met de onderneming. De 

regio lijkt weinig verschil te maken voor de duurzaamheid van de onderneming. Het aandeel 

gebruikers van de startersregeling is ook hoger onder de duurzaam actieve ondernemers. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat resultaatgenieters vaker stoppen en minder 

gebruikmaken van de startersregeling.

 

Ruim 12.000 startperiodes per jaar afgerond
Tot nu toe hebben wij het gehad over de daadwerkelijke starters vanuit de WW. Dat 

zijn starters die ook daadwerkelijk ondernemersinkomen hebben opgegeven bij de 

Belastingdienst. Maar niet iedereen die de ambitie heeft om zelfstandig aan de slag 

te gaan, lukt het daadwerkelijk om een onderneming op te starten. Elke week komen 

honderden vragen binnen bij UWV over hoe je als WW’er kunt starten als zelfstandige. 

WW’ers informeren dan bijvoorbeeld naar de voorwaarden van de startersregeling, hoe 

de urenverrekening werkt of vragen een onderzoeksperiode aan om uit te zoeken of 

ondernemen een optie is11. In het onderzoek hebben we daarom ook gekeken in hoeverre 

mensen van de onderzoeksperiode doorgaan naar de startersregeling en in hoeverre 

gebruikers van de startersregeling daadwerkelijk een onderneming opstarten.

Tabel 3    Gebruik nieuwe startersregeling en daadwerkelijke start als ondernemer  
      

 

Totaal gebruik nieuwe startersregeling   5.950 * 12.913 12.966 12.274

Geen ondernemer   849 1.749 1.922 2.055

% wel ondernemer   86% 86% 85% 83%

Totaal ondernemer   5.101 11.164 11.044 10.219

Waarvan zelfstandige   87% 87% 88% 89%
   

   *   Per januari 2013 is de startersregeling gewijzigd. Wij kijken alleen naar de nieuwe regeling. In 2013 liepen ook nog 

4.414 startperiodes vanuit de oude startersregeling af.

   2013 2014 2015 2016

9

Omdat zelfstandigen geen recht op WW 

opbouwen en herleven van het oud recht 

maar voor een beperkte periode mogelijk is, 

betekent een terugval op de WW meestal 

dat er tussentijds waarschijnlijk (ook) in 

loondienst is gewerkt.

10

Deze percentages hebben betrekking op de 

ondernemers die gestopt waren. Uitgedrukt 

als aandeel van alle starters is de terugval 

in WW of bijstand bij elkaar genomen iets 

meer dan 4%.  

11

Een optionele onderzoeksperiode van 

maximaal zes weken dient uitsluitend 

ter voorbereiding (ondernemersplan, 

financiering, etc.) op het zelfstandig 

ondernemerschap. Het is een vrijstelling 

van de sollicitatieplicht.
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Jaarlijks maken tussen de 12.000 en 13.000 WW’ers gebruik van de startersregeling, dat is 

rond 2% van alle WW’ers. Rond 85% van de WW’ers die de startersregeling gebruiken, start 

daadwerkelijk een onderneming op. Het grootste deel dat met de startersregeling aan de 

slag gaat, doet dat als zelfstandige met een eigen bedrijf (bijna 90%). Dit is veel, vergeleken 

met het aandeel zelfstandigen onder alle ondernemers vanuit de WW (ruim 60%) en laat 

zien dat de startersregeling vooral bedoeld is voor ondernemers die verwachten met hun 

onderneming volledig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Resultaatgenieters 

hebben daar gemiddeld genomen een te laag inkomen voor. Dit is waarschijnlijk een van de 

redenen waarom 28% van de rond 9.000 WW’ers die een onderzoeksperiode gebruiken om 

hun opties uit te zoeken niet doorstroomt naar de startersregeling: een deel van hen gaat 

alsnog zelfstandig aan de slag, relatief vaker als resultaatgenieter.

Nieuwe startersregeling aantrekkelijker voor kansrijkere 
ondernemer
Samenvattend kunnen we stellen dat een grote groep WW’ers vanuit of (kort) na de WW 

aan de slag gaat als ondernemer. Hun inkomen is vergelijkbaar met dat van starters in 

het algemeen en de kans dat de onderneming voor een langere tijd blijft bestaan is niet 

lager dan gemiddeld. Maar niet iedere WW’er maakt of kan makkelijk gebruikmaken 

van deze alternatieve weg uit een uitkering. Het zijn de hoogopgeleide WW’ers van 

middelbare leeftijd en met Nederlandse familieachtergrond die relatief vaker de stap zetten 

naar het ondernemerschap en, vooral, naar het ondernemerschap met behulp van de 

startersregeling. Aan de andere kant zijn deze kenmerken ook juist de kenmerken van de 

starters die voor een aantal jaren actief blijven als ondernemer.

De belangrijkste regeling om starten als ondernemer vanuit de WW te ondersteunen is 

de startersregeling. Deze bestaat sinds 2006, maar is in 2013 gewijzigd. Tot en met 2012 

werd de uitkering niet gekort, maar werden ondernemersinkomsten achteraf verrekend 

met de uitkering. Sinds 2013 kent de startersregeling een standaardkorting van 29%; 

ondernemersinkomsten worden niet meer verrekend met de uitkering. In de praktijk 

betekent dit dat het ondernemersrisico – minder winst = minder inkomen – voor een deel 

ook al tijdens de startperiode realiteit is. In het onderzoek is gekeken of deze wijziging 

effect heeft gehad op het gebruik van de regeling en op de kans op start en actief blijven 

als ondernemer. Na correctie voor conjunctuureffecten blijkt dat het gebruik van de regeling 

direct na de wijziging iets was gedaald, maar deze daling was voor zover dat te zien is 

tijdelijk. De kans op start van een onderneming vanuit de startersregeling is echter duidelijk 

gegroeid. Dit wijst erop dat de nieuwe startersregeling relatief aantrekkelijker is voor 

aspirant-starters die een grote kans hebben om met hun onderneming ook daadwerkelijk in 

hun levensonderhoud te voorzien. 
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