
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welk deel van de ingeschreven werkzoekenden behoort tot het onbenut arbeidspotentieel? 

Onder het begrip Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV (GWU) vallen een aantal categorieën: 

 Personen met een WW-uitkering; 

 Personen met een bijstandsuitkering; 

 Personen met een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering die kunnen werken en daarom zijn aangemeld bij UWV 

Werkbedrijf; 

 Personen zonder uitkering en een actief cv op werk.nl 

Gemiddeld behoort 27% van de geregistreerde werkzoekenden tot het onbenut arbeidspotentieel, maar dit verschilt sterk 
per soort uitkering. Mensen met een WW-uitkering werken al vaak of zijn werkloos. Daarentegen zijn mensen met een 

bijstandsuitkering vaak niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.  

Figuur 1 toont dat 59% van de mensen met een WW-uitkering tot het onbenut arbeidspotentieel behoort. De grootste 
groep hierbinnen zijn werklozen. Namelijk 38% van de WW’ers heeft geen betaald werk, is actief op zoek naar werk en is 
daarvoor direct beschikbaar. Daarnaast kunnen mensen een aanvullende WW-uitkering ontvangen als ze werken. Dit kan 

het geval zijn wanneer ze werk hebben verloren van ten minste 5 uur per week. Een andere mogelijkheid is dat WW-
gerechtigden vanuit de WW een lager betaalde baan hebben gevonden en een aanvullende WW-uitkering krijgen om niet 
in inkomen achteruit te gaan bij het aanvaarden van dit werk. Er is slechts een klein deel van de werkende WW’ers dat 
meer wil werken en daarvoor ook beschikbaar is. Deze groep kan wel op zoek zijn naar een beter betaalde baan. 

 

Figuur 1 Mensen met WW-uitkering naar binding met de arbeidsmarkt in 2021 (Bron: CBS/UWV) 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/geregistreerde-werkzoekenden
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Bij mensen met een bijstandsuitkering is de binding met de arbeidsmarkt veel geringer in vergelijking tot mensen met 
een WW-uitkering. Twee derde van de bijstandsgerechtigden kan of wil niet werken (figuur 2). De meest genoemde 
reden is ziekte of arbeidsongeschiktheid (42%). Het kan ook gaan om de zorg voor het gezin of huishouden (9%), 
opleiding of studie (6%) of om andere redenen (12%). Slechts 1 op de 11 bijstandsgerechtigden is volgens de CBS-
definitie werkloos. Ook het aandeel semiwerklozen en onderbenutte deeltijders is tamelijk gering. Opgeteld behoort 
daarom slechts 22% van de bijstandsgerechtigden tot het onbenut arbeidspotentieel. Omdat er absoluut gezien zoveel 
bijstandsgerechtigden zijn (505 duizend in 2021) betreft het echter toch nog een grote groep mensen (112 duizend).  

 

Figuur 2 Mensen met bijstandsuitkering naar binding met de arbeidsmarkt in 2021 (Bron: CBS/UWV) 
 

Verder zijn er nog geregistreerde werkzoekenden bij UWV die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen en mensen 
die geen uitkering ontvangen, maar wel een actief cv op werk.nl hebben staan. Van deze laatste groep is 72% aan het 
werk. Het kan hierbij gaan om met werkloosheid bedreigden of om mensen die vanuit de uitkering aan het werk zijn 
gegaan en waarvan het cv op werk.nl nog actief is.  In 2021 behoorde slechts een klein deel (20%) van de 
geregistreerde werkzoekenden zonder uitkering tot het onbenut arbeidspotentieel, oftewel 44 duizend personen. Bij 
mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die zijn aangemeld bij UWV Werkbedrijf zijn dit er nog minder (30 
duizend).  

 

Meer informatie 

Interesse in meer gedetailleerde gegevens over 2021 of meer actuele, maar minder gedetailleerde, gegevens? Vragen 
over dit onderwerp? Neem contact op met:  

Michel van Smoorenburg 

 

Michel.vanSmoorenburg@uwv.nl 

 

 

 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/41/arbeidsparticipatie-en-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-2021
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85262NED/table?dl=6DE19
mailto:Michel.vanSmoorenburg@uwv.nl

