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Aanleiding
Tijdens de commissie Samenleving van 8 september 2020 is aan het college gevraagd te 
onderzoeken of het mogelijk is om een overzicht te verstrekken van de uitstroom uit de 
bijstand naar leeftijd en duur. Dit naar aanleiding van de behandeling van de Rapportage 
sociaal domein 2019.

Werkwijze
Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij de uitstroom uit de uitkering naar werk 
in 2019, onderverdeeld per leeftijdscategorie, afgezet tegen het aantal mensen in diezelfde 
leeftijdscategorie met een arbeidsverplichting. Op deze manier kan het percentage bepaald 
worden.

Uitstroom naar werk
De uitstroom naar werk in 2019 was procentueel het hoogst in de leeftijdscategorie tot 25 
jaar. In de categorie 45 – 55 jaar was de uitstroom ook relatief hoog. In de groep van 55 jaar 
en ouder was de uitstroom het laagst.

Uitkeringsduur
Het gemiddeld aantal maanden in de uitkering voorafgaand aan de uitstroom loopt op per 
leeftijdscategorie, behalve in de oudste categorie. Het kleine aantal mensen dat uitstroomt 
uit de categorie 55 en ouder blijkt relatief kort in de uitkering te zitten en is dus op latere 
leeftijd ingestroomd, om binnen anderhalf jaar weer uit te stromen.
 

Leeftijdscategorie Bijstands-
ontvangers 
naar 
leeftijd in 
het jaar 
2019

Bijstands-
ontvangers naar 
leeftijd in het jaar 
2019 met 
arbeidsverplichting

Uitstroom 
naar werk 
in 2019

Percentage 
per 
leeftijds-
categorie

Gemiddeld 
aantal 
maanden 
in uitkering

24 jaar en jonger 28 27 7 25,9 % 4
25 jaar en jonger 
dan 35

75 70 5 7,1 % 11

35 jaar en jonger 
dan 45

76 65 4 6,2 % 18

45 jaar en jonger 
dan 55

75 57 10 17,5 % 35

55 jaar en ouder 101 65 2 3,1 % 16
Uitstroom uit de bijstand naar werk in 2019


