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Onderwerp Rapport 'Perspectief op duurzame uitstroom uit de WWB' 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij ontvangt u het rapport 'Perspectief op duurzame uitstroom uit de WWB' van de Inspec
tie Werk en Inkomen en het bijbehorende persbericht. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport aangeboden aan de Eerste 
en Tweede Kamer. Daarmee is het rapport openbaar geworden. 

Het rapport is gebaseerd op de nota's van bevindingen van de onderzoeken 'Duurzaamheid 
uitstroom WWB' en 'Instroom in de bijstand en dan'. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Inspecteur-generaal a.i. 
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(drs. P.H.B. Pennekamp) 
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Van bijstand naar werk is meestal duurzaam 

Bijna 40 procent van de mensen die de WWB verlaten, stroomt uit naar werk. Na een 
jaar is 84 procent van deze uitstromers nog steeds aan het werk. Dit blijkt uit een 
onderzoek in de vier grote steden. Omdat het bijna altijd duurzaam blijkt te zijn, is het 
gewenst de uitstroom naar werk te verhogen. Dit concludeert de Inspectie Werk en 
Inkomen in een vandaag verschenen rapport. 

Om meer mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen, kunnen gemeenten nauwkeuriger dan 
nu bepalen wie hulp nodig heeft bij het vinden van werk en wie niet. Mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben er veel baat bij als de gemeente hen helpt bij het vinden van 
werk. Maatwerk is een belangrijk element in de dienstverlening. Op dit moment geven 
gemeenten mensen met een kleine afstand tot werk meer hulp dan mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

Uit het onderzoek van de inspectie komt ook naar voren dat bijna alle cliënten die na drie jaar 
nog een uitkering hebben, belemmeringen ervaren die van invloed zijn op hun re-integratie. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om fysieke of psychische belemmeringen, schuldenproblemen 
en/of een verslaving. Na drie jaar wegen deze problemen nog zwaarder dan in het eerste jaar 
van de bijstandsuitkering. IWI vindt het belangrijk dat gemeenten al in het eerste jaar dat 
iemand bijstand ontvangt meer aandacht besteden aan het wegnemen van deze belemmeringen. 
Dit kan door op de persoonlijke omstandigheden gerichte ondersteuning aan te bieden. 

[NOOT VOOR DE REDACTIE - NIET VOOR PUBLICATIE] 
Voor een toelichting kunt u bellen met Erik Stolk (070 304 4639 of 06 5102 4559). 
Het rapport 'Perspectief op duurzame uitstroom uit de WWB' kunt u downloaden van 
www.iwiweb.nl of opvragen bij de afdeling Communicatie (070 304 47 63). 
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