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Inhoudsopgave 
Deze bijlagen horen bij de CPB-publicatie Evaluatie experimenten Participatiewet: effecten op brede baten. Hierin staan 
aanvullende informatie, tabellen en figuren. De opbouw is als volgt:  

• Bijlage I: overzichtstabel met het aantal deelnemers in de verschillende experimentgroepen per 
gemeente 

• Bijlage II: figuren met een grafische vergelijking van uitkomsten over de tijd voor Groningen, 
Nijmegen en Tilburg, en uitkomsten over de tijd voor deelnemers en niet-deelnemers in Deventer 

• Bijlage III: effectschattingen op basis van verschillende specificaties voor Utrecht, Deventer en 
Nijmegen 

• Bijlage IV: effectschattingen voor Groningen, Nijmegen en Tilburg 

• Bijlage V: effectenschattingen ten opzichte van de aselect getrokken referentiegroep voor Deventer en 
Groningen 

• Bijlage VI: specificatie voor het schatten van effecten op basis van de enquêtedata, lijst met gebruikte 
vragen uit de enquêtes, en responscijfers per enquête ronde, experimentgroep en gemeente 

• Bijlage VII: effectschattingen op basis van de enquêtedata 

• Bijlage VIII: effectschattingen voor de periode voor de start van de experimenten 

• Bijlage IX: schattingsmodel voor LATE-effecten en resultaten van deze schattingen voor Utrecht 

• Literatuur 
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Bijlage I – Aanvullende informatie 
gemeenten 
Tabel B1.1 Overzichtstabel aantallen verschillende groepen, per gemeente 

 uitgenodigd aangemeld gestart gestopt 

Deventer     

Ontheffing + vrijlating 376 117 113 15 

Ontheffing + vrijlating + app 427 84 74 13 

Intensivering + vrijlating 384 93 84 14 

Controlegroep 397 93 93 0 

Referentiegroep 205 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Groningen     

Ontheffing 1641 183 183 19 

Intensivering 1620 144 144 40 

Vrijlating 1649 153 153 24 

Vrije keuze 1647 188 188 24 

Controlegroep 1635 222 222 25 

Referentiegroep 146 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Nijmegen     

Ontheffing + vrijlating 122 119 110 5 

Intensivering + vrijlating 122 122 100 2 

Controlegroep 122 120 94 8 

Referentiegroepa n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tilburg     

Ontheffing + vrijlating 193 193 193 46 

Intensivering 191 191 191 75 

Intensivering + vrijlating 194 194 194 53 

Controlegroep 202 202 202 61 

Referentiegroep n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 

Utrecht     

Ontheffing 189 189 182 13 

Intensivering 188 188 176 15 

Vrijlating 187 187 172 12 

Controlegroep 188 188 180 8 

Referentiegroep 198 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Wageningen     

Ontheffing 106 106 106 20 

Intensivering 98 98 98 15 

Vrijlating 113 113 113 16 

Controlegroep 93 93 93 13 

Referentiegroep n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
a In deze tabel laten we cijfers zien van de aselect getrokken referentiegroepen. Nijmegen, Tilburg en Wageningen hebben 
referentiegroepen samengesteld uit de personen die uitgenodigd waren voor een interventie, maar die zich niet hebben aangemeld. 
Deze groepen laten wij buiten beschouwing, omdat ze wegens selectie minder goed vergelijkbaar zijn met de overige groepen. 
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Bijlage II – Uitkomsten over de tijd  
Figuur B2. 1   Groningen, Wmo-begeleiding 

 

Figuur B2. 2    Groningen, Wmo-dagbesteding 

 
Figuur B2. 3    Nijmegen, Wmo-begeleiding 

 

Figuur B2. 4    Nijmegen, Wmo-dagbesteding 

 
Figuur B2. 5    Tilburg, Wmo-begeleiding 

 

Figuur B2. 6    Tilburg, Wmo-dagbesteding 

 
Noten: De zwarte gestippelde lijnen geven de start en het einde van de experimenten aan. Het grijze vlak markeert de maanden 
waarin de eerste volledige lockdown van kracht was (maart 2020 tot en met juni 2020). 
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Figuur B2. 7    Groningen, gebruik geneesmiddelen 

 

Figuur B2.8   Groningen, gebruik geneesmiddelen (psych.) 

 

Figuur B2.9    Nijmegen, gebruik geneesmiddelen 

 

Figuur B2. 10  Nijmegen, gebruik geneesmiddelen (psych.) 

 

Figuur B2. 11    Tilburg, gebruik geneesmiddelen 

 

Figuur B2.12    Tilburg, gebruik geneesmiddelen (psych.) 

 
Noot: De zwarte gestippelde lijnen geven het start- en eindjaar van de experimenten aan.  
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Figuur B2.13    Groningen, wanbetaling zorgpremie 

 

 

Figuur B2.14    Nijmegen, wanbetaling zorgpremie 

 

 

Figuur B2.15    Tilburg, wanbetaling zorgpremie 

 

 

Noot: De zwarte gestippelde lijnen geven het start- en eindjaar van de experimenten aan.  
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Figuur B2.16    Deventer, deelnemers,  
      wanbetaling zorgpremie 

 

Figuur B2.17    Deventer, niet-deelnemers,  
     wanbetaling zorgpremie 

 

Figuur B2.18    Deventer, deelnemers,  
     gebruik ggz-zorg 

 

Figuur B2.19    Deventer, niet-deelnemers,  
     gebruik ggz-zorg 

 
Noot: De zwarte gestippelde lijnen geven het start- en eindjaar van de experimenten aan.  
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Bijlage III – ITT-effecten – Utrecht, 
Deventer, Wageningen 

Tabel B3.1  ITT-effecten, Wmo-gebruik, halverwege het experiment, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Specificatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Paneel A: Wmo-begeleiding (1/0) 

Ontheffinga  0,040**   0,038*   0,042*   0,011   -0,020   -0,019   0,063   0,087*   0,104**  

  (0,016)   (0,022)   (0,022)   (0,015)   (0,021)   (0,021)   (0,039)   (0,047)   (0,047)  

Intensiveringb  0,018   0,017   0,016   0,010   -0,026   -0,020   -0,017   0,002   0,009  

  (0,013)   (0,019)   (0,019)   (0,016)   (0,021)   (0,021)   (0,030)   (0,042)   (0,040)  

Vrijlating  0,003   -0,009   -0,005      0,056   0,059   0,082*  

  (0,013)   (0,015)   (0,016)      (0,035)   (0,043)   (0,044)  

Ontheffing met 
app 

    -0,016   -0,029   -0,021     

     (0,014)   (0,021)   (0,021)     

Observaties  751   751   751   1566   1566   1572   408   408   408  

Controlegroep  0,027   0,027   0,027   0,102   0,102   0,102   0,076   0,076   0,076  

Paneel B: Wmo-dagbesteding (1/0) 

Ontheffinga  -0,005   -0,005   -0,005   -0,008   -0,014   -0,015   0,001   0,010   0,009  

  (0,009)   (0,009)   (0,009)   (0,008)   (0,010)   (0,010)   (0,003)   (0,010)   (0,010)  

Intensiveringb  0,028*   0,029*   0,027*   0,008   -0,001   -0,001   -0,000   -0,000   0,000  

  (0,016)   (0,015)   (0,016)   (0,010)   (0,012)   (0,012)   (0,002)   (0,002)   (0,000)  

Vrijlating  0,012   0,012   0,011      0,016   0,016   0,018  

  (0,013)   (0,013)   (0,013)      (0,012)   (0,012)   (0,013)  

Ontheffing met 
app 

    -0,006   -0,005   -0,004     

     (0,008)   (0,011)   (0,011)     

Observaties  751   751   751   1566   1566   1572   408   408   408  

Controlegroep  0,011   0,011   0,011   0,028   0,028   0,028   0,000   0,000   0,000  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten in maand 10 in Utrecht en in maand 14 in Deventer en Wageningen. Specificatie 1 is de 
hoofdspecificatie en bevat de volgende controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, 
middelbaar, hoog, onbekend), migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf 
categorieën: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, 
overig), leeftijd in jaren, duur van de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start 
van de interventie, de waarde van de respectievelijke uitkomstmaat in maand 8, 16 en 24 voor de start van de interventie, en fixed 
effects voor het startmoment van het experiment. Specificatie 2 corrigeert niet voor uitkomsten voor de start van de interventie. 
Specificatie 3 bevat alleen fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de 
bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met 
vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B3.2  ITT-effecten, Wmo-gebruik, einde experiment, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Specificatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Paneel A: Wmo-begeleiding (1/0) 

Ontheffinga  0,026   0,024   0,026   0,005   -0,022   -0,021   0,073**   0,084*   0,097**  

  (0,018)   (0,023)   (0,023)   (0,014)   (0,019)   (0,019)   (0,034)   (0,044)   (0,045)  

Intensiveringb  0,009   0,007   0,005   0,013   -0,020   -0,014   0,021   0,031   0,041  

  (0,016)   (0,021)   (0,020)   (0,016)   (0,020)   (0,020)   (0,027)   (0,040)   (0,041)  

Vrijlating  0,003   -0,007   -0,006      0,078**   0,067   0,094**  

  (0,017)   (0,019)   (0,019)      (0,034)   (0,042)   (0,043)  

Ontheffing met 
app 

    -0,001   -0,015   -0,008     

     (0,015)   (0,020)   (0,020)     

Observaties  748   748   748   1551   1551   1557   406   406   406  

Controlegroep  0,038   0,038   0,038   0,087   0,087   0,087   0,065   0,065   0,065  

Paneel B: Wmo-dagbesteding (1/0) 

Ontheffinga  0,001   0,001   -0,000   -0,003   -0,010   -0,010   0,010   0,018   0,019  

  (0,011)   (0,011)   (0,011)   (0,008)   (0,010)   (0,010)   (0,010)   (0,013)   (0,014)  

Intensiveringb  0,019   0,019   0,016   0,019*   0,009   0,010   -0,001   -0,001   0,000  

  (0,014)   (0,014)   (0,014)   (0,010)   (0,012)   (0,012)   (0,003)   (0,003)   (0,000)  

Vrijlating  0,017   0,017   0,016      0,017   0,015   0,018  

  (0,015)   (0,015)   (0,014)      (0,012)   (0,012)   (0,013)  

Ontheffing met 
app 

    0,001   -0,001   -0,000     

     (0,009)   (0,010)   (0,010)     

Observaties  748   748   748   1551   1551   1557   406   406   406  

Controlegroep  0,011   0,011   0,011   0,023   0,023   0,023   0,000   0,000   0,000  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten in maand 19 in Utrecht en in maand 27 in Deventer en Wageningen. Specificatie 1 is de 
hoofdspecificatie en bevat de volgende controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, 
middelbaar, hoog, onbekend), migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf 
categorieën: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, 
overig), leeftijd in jaren, duur van de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start 
van de interventie, de waarde van de respectievelijke uitkomstmaat in maand 8, 16 en 24 voor de start van de interventie, en fixed 
effects voor het startmoment van het experiment. Specificatie 2 corrigeert niet voor uitkomsten de voor start van de interventie. 
Specificatie 3 bevat alleen fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de 
bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met 
vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B3.3  ITT-effecten, Wmo-gebruik, na het experiment, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Specificatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Paneel A: Wmo-begeleiding (1/0) 

Ontheffinga  0,039**   0,033   0,037   -0,014   -0,030   -0,028   0,071*   0,068   0,083*  

  (0,019)   (0,022)   (0,023)   (0,024)   (0,028)   (0,029)   (0,038)   (0,045)   (0,046)  

Intensiveringb  0,017   0,011   0,011   0,010   -0,000   0,007   0,013   0,015   0,022  

  (0,017)   (0,020)   (0,020)   (0,024)   (0,030)   (0,031)   (0,032)   (0,043)   (0,042)  

Vrijlating  0,018   0,008   0,011      0,082**   0,060   0,085*  

  (0,018)   (0,020)   (0,020)      (0,040)   (0,045)   (0,046)  

Ontheffing met 
app 

    -0,016   -0,035   -0,024     

     (0,023)   (0,029)   (0,029)     

Observaties  748   748   748   678   678   681   368   368   368  

Controlegroep  0,032   0,032   0,032   0,087   0,087   0,087   0,070   0,070   0,070  

Paneel B: Wmo-dagbesteding (1/0) 

Ontheffinga  0,009   0,008   0,005   0,001   -0,010   -0,013   0,011   0,020   0,020  

  (0,010)   (0,010)   (0,009)   (0,013)   (0,015)   (0,015)   (0,010)   (0,014)   (0,014)  

Intensiveringb  0,023*   0,023*   0,022*   0,008   0,002   0,007   -0,002   -0,002   -0,000  

  (0,013)   (0,013)   (0,013)   (0,016)   (0,018)   (0,018)   (0,003)   (0,003)   (0,000)  

Vrijlating  0,040**   0,040**   0,037**      -0,000   -0,002   -0,000  

  (0,017)   (0,016)   (0,016)      (0,002)   (0,003)   (0,000)  

Ontheffing met 
app 

    -0,005   -0,002   0,000     

     (0,013)   (0,017)   (0,017)     

Observaties  748   748   748   678   678   681   368   368   368  

Controlegroep  0,005   0,005   0,005   0,025   0,025   0,025   0,000   0,000   0,000  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten in maand 31 in alle gemeenten. Specificatie 1 is de hoofdspecificatie en bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in maand 8, 16 en 24 voor de start van de interventie, en fixed effects voor het startmoment van het 
experiment. Specificatie 2 corrigeert niet voor uitkomsten voor de start van de interventie. Specificatie 3 bevat alleen fixed effects voor 
het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere 
begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met 
vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B3.4  ITT-effecten, medicijngebruik, 2018, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Specificatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Paneel A: Gebruik geneesmiddelen (1/0) 

Ontheffinga  0,034   0,040   0,028   -0,038   -0,042   -0,050*   0,023   0,032   0,012  

  (0,035)   (0,042)   (0,043)   (0,024)   (0,027)   (0,028)   (0,056)   (0,063)   (0,062)  

Intensiveringb  0,075**   0,059   0,064   0,015   -0,013   -0,027   -0,015   0,011   0,010  

  (0,036)   (0,041)   (0,041)   (0,022)   (0,027)   (0,027)   (0,055)   (0,061)   (0,063)  

Vrijlating  0,012   0,030   0,020      -0,007   -0,003   -0,027  

  (0,035)   (0,042)   (0,043)      (0,056)   (0,064)   (0,062)  

Ontheffing met 
app 

    -0,027   -0,027   -0,036     

     (0,023)   (0,026)   (0,027)     

Observaties  752   752   752   1576   1576   1582   410   410   410  

Controlegroep  0,766   0,766   0,766   0,841   0,841   0,841   0,753   0,753   0,753  

Paneel B: Gebruik geneesmiddelen psychische klachten (1/0) 

Ontheffinga  -0,009   -0,015   -0,017   0,035*   0,026   0,020   0,023   0,037   0,062  

  (0,030)   (0,044)   (0,044)   (0,021)   (0,030)   (0,031)   (0,048)   (0,056)   (0,058)  

Intensiveringb  0,006   0,015   0,016   0,031   0,018   0,016   0,018   0,027   0,028  

  (0,030)   (0,044)   (0,045)   (0,022)   (0,030)   (0,030)   (0,046)   (0,054)   (0,058)  

Vrijlating  0,007   0,013   0,017      -0,036   -0,013   0,022  

  (0,029)   (0,044)   (0,045)      (0,045)   (0,054)   (0,055)  

Ontheffing met 
app 

    0,036*   0,042   0,046     

     (0,021)   (0,030)   (0,030)     

Observaties  752   752   752   1576   1576   1582   410   410   410  

Controlegroep  0,250   0,250   0,250   0,224   0,224   0,224   0,183   0,183   0,183  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten in het jaar 2018. Specificatie 1 is de hoofdspecificatie en bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in het jaar 2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Specificatie 
2 corrigeert niet voor uitkomsten voor de start van de interventie. Specificatie 3 bevat alleen fixed effects voor het startmoment van het 
experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. 
Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** 
is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B3.5  ITT-effecten, medicijngebruik, 2019, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Specificatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Paneel A: Gebruik geneesmiddelen (1/0) 

Ontheffinga  0,010   0,013   -0,002   -0,008   -0,014   -0,024   0,047   0,050   0,036  

  (0,036)   (0,042)   (0,043)   (0,026)   (0,028)   (0,029)   (0,058)   (0,061)   (0,060)  

Intensiveringb  0,024   0,006   0,013   0,035   0,014   -0,000   -0,028   -0,015   -0,009  

  (0,036)   (0,042)   (0,043)   (0,025)   (0,028)   (0,029)   (0,057)   (0,062)   (0,063)  

Vrijlating  0,045   0,062   0,055      -0,003   -0,015   -0,027  

  (0,036)   (0,041)   (0,041)      (0,058)   (0,062)   (0,062)  

Ontheffing met 
app 

    -0,026   -0,026   -0,035     

     (0,025)   (0,028)   (0,029)     

Observaties  750   750   750   1561   1561   1567   407   407   407  

Controlegroep  0,774   0,774   0,774   0,807   0,807   0,807   0,761   0,761   0,761  

Paneel B: Gebruik geneesmiddelen psychische klachten (1/0) 

Ontheffinga  0,025   0,015   0,012   0,011   0,002   -0,004   0,023   0,031   0,049  

  (0,031)   (0,044)   (0,044)   (0,022)   (0,030)   (0,030)   (0,049)   (0,055)   (0,056)  

Intensiveringb  -0,026   -0,020   -0,018   0,043*   0,030   0,027   -0,012   -0,003   0,006  

  (0,029)   (0,044)   (0,043)   (0,023)   (0,030)   (0,031)   (0,047)   (0,054)   (0,054)  

Vrijlating  0,014   0,017   0,020      0,001   0,021   0,047  

  (0,031)   (0,044)   (0,045)      (0,047)   (0,055)   (0,054)  

Ontheffing met 
app 

    0,024   0,031   0,035     

     (0,022)   (0,030)   (0,030)     

Observaties  750   750   750   1561   1561   1567   407   407   407  

Controlegroep  0,237   0,237   0,237   0,226   0,226   0,226   0,163   0,163   0,163  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten in het jaar 2019. Specificatie 1 is de hoofdspecificatie en bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in het jaar 2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Specificatie 
2 corrigeert niet voor uitkomsten voor de start van de interventie. Specificatie 3 bevat alleen fixed effects voor het startmoment van het 
experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. 
Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** 
is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B3.6  ITT-effecten, medicijngebruik, 2020, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Specificatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Paneel A: Gebruik geneesmiddelen (1/0) 

Ontheffinga  0,003   0,002   -0,006   -0,028   -0,032   -0,044   0,058   0,051   0,048  

  (0,037)   (0,044)   (0,044)   (0,027)   (0,029)   (0,030)   (0,060)   (0,064)   (0,065)  

Intensiveringb  0,049   0,026   0,029   0,015   -0,005   -0,020   0,026   0,035   0,044  

  (0,037)   (0,043)   (0,043)   (0,026)   (0,029)   (0,030)   (0,061)   (0,065)   (0,066)  

Vrijlating  0,028   0,042   0,035      0,069   0,061   0,048  

  (0,037)   (0,043)   (0,043)      (0,061)   (0,065)   (0,064)  

Ontheffing met 
app 

    -0,002   -0,001   -0,006     

     (0,025)   (0,028)   (0,028)     

Observaties  748   748   748   1545   1545   1551   405   405   405  

Controlegroep  0,768   0,768   0,768   0,804   0,804   0,804   0,696   0,696   0,696  

Paneel B: Gebruik geneesmiddelen psychische klachten (1/0) 

Ontheffinga  -0,005   -0,017   -0,016   -0,019   -0,029   -0,036   0,025   0,019   0,038  

  (0,031)   (0,045)   (0,046)   (0,023)   (0,029)   (0,030)   (0,047)   (0,053)   (0,057)  

Intensiveringb  -0,033   -0,030   -0,030   0,028   0,018   0,015   -0,047   -0,049   -0,034  

  (0,032)   (0,045)   (0,045)   (0,024)   (0,030)   (0,031)   (0,045)   (0,051)   (0,053)  

Vrijlating  -0,002   -0,000   0,002      0,022   0,029   0,065  

  (0,031)   (0,045)   (0,046)      (0,046)   (0,056)   (0,057)  

Ontheffing met 
app 

    0,007   0,014   0,016     

     (0,023)   (0,030)   (0,030)     

Observaties  748   748   748   1545   1545   1551   405   405   405  

Controlegroep  0,270   0,270   0,270   0,235   0,235   0,235   0,174   0,174   0,174  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten in het jaar 2020. Specificatie 1 is de hoofdspecificatie en bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in het jaar 2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Specificatie 
2 corrigeert niet voor uitkomsten voor de start van de interventie. Specificatie 3 bevat alleen fixed effects voor het startmoment van het 
experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. 
Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** 
is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B3.7  ITT-effecten, zorggebruik, 2018, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Specificatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Paneel A: Zorgkosten huisarts (euro) 

Ontheffinga  -20,211*   -16,592   -19,002   -0,464   1,372   -1,110   -8,205   -12,612   -18,987  

  (10,779)   (12,508)   (12,790)   (11,478)   (12,709)   (12,630)   (16,162)   (26,301)   (31,230)  

Intensiveringb  9,156   8,548   13,097   -6,974   -7,926   -11,506   -25,082   -24,044   -25,799  

  (13,137)   (14,458)   (14,932)   (10,330)   (11,387)   (11,572)   (19,257)   (30,202)   (31,517)  

Vrijlating  -23,915**   -18,202   -18,730      -29,820*   -37,251   -38,219  

  (10,884)   (13,513)   (13,743)      (17,499)   (33,397)   (30,490)  

Ontheffing met 
app 

    -2,356   0,153   -1,435     

     (10,387)   (11,630)   (11,952)     

Observaties  752   752   752   1577   1577   1583   410   410   410  

Controlegroep  205,340   205,340   205,340   205,313   205,313   205,313   199,048   199,048   199,048  

  (131,826)   (131,826)   (131,826)   (190,364)   (190,364)   (190,364)   (278,394)   (278,394)   (278,394)  

Paneel B: Gebruik ggz-zorg (1/0) 

Ontheffinga  -0,056*   -0,037   -0,027   -0,007   -0,010   -0,004   0,047   0,079*   0,114**  

  (0,034)   (0,039)   (0,039)   (0,024)   (0,027)   (0,027)   (0,042)   (0,045)   (0,048)  

Intensiveringb  -0,023   -0,018   -0,011   0,024   0,024   0,033   0,013   0,037   0,036  

  (0,033)   (0,039)   (0,040)   (0,025)   (0,028)   (0,028)   (0,040)   (0,044)   (0,043)  

Vrijlating  -0,062*   -0,042   -0,031      0,008   0,025   0,053  

  (0,033)   (0,038)   (0,039)      (0,040)   (0,044)   (0,043)  

Ontheffing met 
app 

    -0,006   -0,008   0,000     

     (0,023)   (0,027)   (0,027)     

Observaties  752   752   752   1577   1577   1583   410   410   410  

Controlegroep  0,186   0,186   0,186   0,171   0,171   0,171   0,086   0,086   0,086  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten in het jaar 2018. Specificatie 1 is de hoofdspecificatie en bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in het jaar 2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Specificatie 
2 corrigeert niet voor uitkomsten voor de start van de interventie. Specificatie 3 bevat alleen fixed effects voor het startmoment van het 
experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. 
Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** 
is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B3.8  ITT-effecten, zorggebruik, 2019, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Specificatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Paneel A: Zorgkosten huisarts (euro) 

Ontheffinga  -5,003   -1,200   -5,192   -8,453   -7,028   -9,571   15,666   12,410   15,531  

  (13,895)   (16,460)   (16,897)   (10,627)   (11,831)   (11,865)   (19,061)   (20,704)   (21,954)  

Intensiveringb  -9,822   -10,688   -8,192   -1,732   -2,369   -4,676   -11,059   -9,974   -12,052  

  (13,356)   (15,108)   (15,380)   (10,154)   (11,538)   (11,475)   (18,070)   (20,147)   (20,250)  

Vrijlating  -11,504   -5,003   -6,184      -8,983   -16,262   -20,002  

  (13,160)   (14,621)   (15,192)      (18,187)   (20,205)   (19,160)  

Ontheffing met 
app 

    -11,415   -9,741   -10,586     

     (9,872)   (11,126)   (11,243)     

Observaties  752   752   752   1568   1568   1574   407   407   407  

Controlegroep  227,491   227,491   227,491   223,842   223,842   223,842   198,048   198,048   198,048  

  (160,153)   (160,153)   (160,153)   (180,529)   (180,529)   (180,529)   (153,855)   (153,855)   (153,855)  

Paneel B: Gebruik ggz-zorg (1/0) 

Ontheffinga  -0,011   -0,000   0,010   0,008   0,006   0,009   0,012   0,046   0,069  

  (0,033)   (0,038)   (0,040)   (0,023)   (0,025)   (0,025)   (0,041)   (0,043)   (0,046)  

Intensiveringb  -0,011   -0,013   -0,011   0,068***   0,065**   0,072***   -0,019   -0,013   -0,008  

  (0,034)   (0,037)   (0,039)   (0,024)   (0,027)   (0,027)   (0,038)   (0,040)   (0,040)  

Vrijlating  0,001   0,018   0,028      -0,024   -0,018   0,002  

  (0,036)   (0,040)   (0,041)      (0,039)   (0,043)   (0,042)  

Ontheffing met 
app 

    0,001   0,002   0,007     

     (0,022)   (0,025)   (0,024)     

Observaties  752   752   752   1568   1568   1574   407   407   407  

Controlegroep  0,176   0,176   0,176   0,137   0,137   0,137   0,087   0,087   0,087  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten in het jaar 2019. Specificatie 1 is de hoofdspecificatie en bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in het jaar 2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Specificatie 
2 corrigeert niet voor uitkomsten voor de start van de interventie. Specificatie 3 bevat alleen fixed effects voor het startmoment van het 
experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. 
Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** 
is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B3.9  ITT-effecten, problematische schulden, 2018, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Specificatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Wanbetaling zorgpremie (1/0) 

Ontheffinga  -0,003   0,007   0,005   -0,002   0,004   0,007   0,015   0,022   0,005  

  (0,016)   (0,021)   (0,021)   (0,015)   (0,018)   (0,018)   (0,026)   (0,026)   (0,027)  

Intensiveringb  -0,014   0,003   0,000   0,004   0,004   0,010   0,002   0,002   -0,001  

  (0,017)   (0,020)   (0,021)   (0,015)   (0,018)   (0,018)   (0,025)   (0,026)   (0,026)  

Vrijlating  -0,003   0,002   -0,005      -0,014   -0,007   -0,013  

  (0,015)   (0,020)   (0,020)      (0,023)   (0,024)   (0,023)  

Ontheffing met 
app 

    0,037**   0,044**   0,047**     

     (0,016)   (0,020)   (0,020)     

Observaties  752   752   752   1567   1567   1573   408   408   408  

Controlegroep  0,043   0,043   0,043   0,063   0,063   0,063   0,033   0,033   0,033  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten in het jaar 2018. Specificatie 1 is de hoofdspecificatie en bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in het jaar 2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Specificatie 
2 corrigeert niet voor uitkomsten voor de start van de interventie. Specificatie 3 bevat alleen fixed effects voor het startmoment van het 
experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. 
Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** 
is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B3.10   ITT-effecten, problematische schulden, 2019, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Specificatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Wanbetaling zorgpremie (1/0) 

Ontheffinga  -0,010   -0,003   -0,006   -0,004   -0,002   -0,002   0,003   0,007   -0,004  

  (0,016)   (0,018)   (0,019)   (0,015)   (0,017)   (0,017)   (0,025)   (0,026)   (0,025)  

Intensiveringb  -0,019   -0,008   -0,011   -0,018   -0,019   -0,016   0,001   -0,001   -0,001  

  (0,015)   (0,017)   (0,018)   (0,014)   (0,015)   (0,015)   (0,025)   (0,025)   (0,026)  

Vrijlating  -0,008   -0,005   -0,011      -0,016   -0,011   -0,013  

  (0,016)   (0,019)   (0,018)      (0,024)   (0,024)   (0,023)  

Ontheffing met 
app 

    0,016   0,021   0,019     

     (0,016)   (0,018)   (0,017)     

Observaties  748   748   748   1547   1547   1553   407   407   407  

Controlegroep  0,038   0,038   0,038   0,056   0,056   0,056   0,033   0,033   0,033  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten in het jaar 2019. Specificatie 1 is de hoofdspecificatie en bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in het jaar 2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Specificatie 
2 corrigeert niet voor uitkomsten voor de start van de interventie. Specificatie 3 bevat alleen fixed effects voor het startmoment van het 
experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. 
Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** 
is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B3.11   ITT-effecten, problematische schulden, 2020, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Specificatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Wanbetaling zorgpremie (1/0) 

Ontheffinga  0,001   0,010   0,005   -0,013   -0,011   -0,009   0,016   0,021   0,017  

  (0,017)   (0,018)   (0,019)   (0,015)   (0,016)   (0,015)   (0,025)   (0,025)   (0,025)  

Intensiveringb  -0,004   0,009   0,005   -0,015   -0,016   -0,011   -0,013   -0,011   -0,011  

  (0,017)   (0,018)   (0,019)   (0,014)   (0,015)   (0,015)   (0,018)   (0,018)   (0,019)  

Vrijlating  0,009   0,012   0,005      -0,000   0,007   0,007  

  (0,017)   (0,019)   (0,019)      (0,022)   (0,023)   (0,022)  

Ontheffing met 
app 

    0,035**   0,039**   0,038**     

     (0,016)   (0,018)   (0,018)     

Observaties  747   747   747   1536   1536   1542   401   401   401  

Controlegroep  0,032   0,032   0,032   0,052   0,052   0,052   0,022   0,022   0,022  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten in het jaar 2020. Specificatie 1 is de hoofdspecificatie en bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in het jaar 2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Specificatie 
2 corrigeert niet voor uitkomsten voor de start van de interventie. Specificatie 3 bevat alleen fixed effects voor het startmoment van het 
experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. 
Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** 
is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Bijlage IV – ITT-effecten – Groningen, 
Nijmegen, Tilburg 
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Tabel B4.1   ITT-effecten, Wmo-gebruik, Groningen, Nijmegen, Tilburg 

 Groningen Nijmegen Tilburg 

Maand 14 27 39 13 26 37 13 26 37 

Paneel A: Wmo-begeleiding (1/0) 

Ontheffinga  0,001   -0,000   -0,001   0,027   0,089***   0,043*   0,027   0,017   -0,012  

  (0,006)   (0,006)   (0,006)   (0,024)   (0,029)   (0,026)   (0,028)   (0,029)   (0,043)  

Intensiveringb  -0,004   0,000   0,002   -0,001   0,041   0,038   0,018   -0,001   -0,046  

  (0,006)   (0,006)   (0,006)   (0,028)   (0,025)   (0,032)   (0,026)   (0,026)   (0,039)  

Vrijlating  -0,002   0,003   -0,003        

  (0,006)   (0,006)   (0,006)        

Vrije keuze  -0,001   0,002   0,001        

  (0,006)   (0,006)   (0,006)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       0,046*   0,012   0,057  

        0,377   0,353   0,359  

Observaties  8110   8023   7974   362   362   286   775   770   462  

Controlegroep  0,060   0,042   0,041   0,050   0,025   0,031   0,170   0,145   0,150  

Paneel B: Wmo-dagbesteding (1/0) 

Ontheffinga  -0,001   -0,002   -0,001   0,015   0,009   0,045**   -0,005   -0,001   -0,005  

  (0,003)   (0,004)   (0,004)   (0,016)   (0,016)   (0,022)   (0,005)   (0,011)   (0,011)  

Intensiveringb  0,002   0,005   0,002   -0,008   -0,004   0,010   -0,006   -0,013   -0,009  

  (0,004)   (0,004)   (0,004)   (0,014)   (0,013)   (0,012)   (0,006)   (0,008)   (0,010)  

Vrijlating  0,002   0,002   -0,001        

  (0,003)   (0,004)   (0,004)        

Vrije keuze  0,000   0,001   0,000        

  (0,003)   (0,004)   (0,004)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       0,001   -0,016*   -0,000  

        (0,007)   (0,009)   (0,013)  

Observaties  8110   8023   7974   362   362   286   775   770   462  

Controlegroep  0,017   0,015   0,014   0,008   0,008   0,000   0,020   0,020   0,008  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat de volgende controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: 
laag, middelbaar, hoog, onbekend), migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype 
(vijf categorieën: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, 
overig), leeftijd in jaren, duur van de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start 
van de interventie, de waarde van de respectievelijke uitkomstmaat in maand 8, 16 en 24 voor start van de interventie, en fixed effects 
voor het startmoment van het experiment. De eerste kolom per gemeente toont de effecten halverwege het experiment, de tweede 
kolom toont de effecten aan het einde van het experiment en de derde kolom toont de effecten twaalf maanden na het einde van 
het experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. 
Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. b Intensivering met vrijlating in 
Nijmegen en Tilburg. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B4.2   ITT-effecten, medicijngebruik, Groningen, Nijmegen, Tilburg 

 Groningen Nijmegen Tilburg 

Jaar 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Paneel A: Gebruik geneesmiddelen (1/0) 

Ontheffinga  -0,013   -0,024*   -0,017   -0,005   0,017   -0,002   -0,005   -0,012   -0,000  

  (0,014)   (0,014)   (0,014)   (0,051)   (0,052)   (0,050)   (0,032)   (0,034)   (0,037)  

Intensiveringb  0,004   -0,007   0,007   0,036   0,055   -0,011   -0,025   -0,038   0,015  

  (0,013)   (0,014)   (0,014)   (0,051)   (0,053)   (0,052)   (0,033)   (0,036)   (0,036)  

Vrijlating  -0,030**   -0,007   0,010        

  (0,013)   (0,014)   (0,014)        

Vrije keuze  0,000   -0,008   0,011        

  (0,013)   (0,014)   (0,014)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       0,007   -0,005   0,035  

        0,388   0,393   0,431  

Observaties  8147   8072   8007   365   362   361   780   775   769  

Controlegroep  0,706   0,714   0,686   0,713   0,711   0,777   0,817   0,810   0,755  

Paneel B: Gebruik geneesmiddelen psychische klachten (1/0) 

Ontheffinga  0,007   0,019*   -0,000   0,024   0,047   0,039   0,011   0,044   -0,009  

  (0,009)   (0,010)   (0,010)   (0,036)   (0,041)   (0,045)   (0,029)   (0,030)   (0,034)  

Intensiveringb  0,003   0,018*   0,011   0,019   -0,001   -0,005   -0,010   0,026   -0,035  

  (0,009)   (0,009)   (0,010)   (0,037)   (0,041)   (0,045)   (0,028)   (0,032)   (0,033)  

Vrijlating  0,002   0,014   0,004        

  (0,009)   (0,010)   (0,010)        

Vrije keuze  0,012   0,017*   0,002        

  (0,009)   (0,010)   (0,010)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       0,028   0,063*   0,009  

        (0,031)   (0,032)   (0,035)  

Observaties  8147   8072   8007   365   362   361   780   775   769  

Controlegroep  0,162   0,156   0,162   0,189   0,182   0,207   0,238   0,230   0,265  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat de volgende controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: 
laag, middelbaar, hoog, onbekend), migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype 
(vijf categorieën: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, 
overig), leeftijd in jaren, duur van de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start 
van de interventie, de waarde van de respectievelijke uitkomstmaat in 2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van 
het experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. 
Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. b Intensivering met vrijlating in 
Nijmegen en Tilburg. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B4.3   ITT-effecten, zorggebruik, Groningen, Nijmegen, Tilburg 

 Groningen Nijmegen Tilburg 

Jaar 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Paneel A: Zorgkosten huisarts (euro) 

Ontheffinga  -4,715   -3,603    5,032   9,519    6,326   6,284   

  (4,072)   (4,785)    (15,867)   (16,674)    (13,446)   (14,934)   

Intensiveringb  -0,892   3,666    10,161   49,881    -21,080*   -3,915   

  (4,035)   (4,446)    (16,012)   (31,947)    (12,633)   (13,540)   

Vrijlating  -7,369*   -1,648         

  (3,918)   (4,646)         

Vrije keuze  0,030   0,381         

  (4,137)   (4,513)         

Intensivering 
zonder vrijlating 

       -22,034*   -9,258   

        181,021   153,560   

Observaties  8168   8091    365   362    780   775   

Controlegroep  173,289   189,665    186,711   197,808    204,727   227,857   

  (137,877)   (146,359)    (120,052)   (147,519)    (181,021)   (153,560)   

Paneel B: Gebruik ggz-zorg (1/0) 

Ontheffinga  0,021**   0,008    -0,045   0,027    -0,011   -0,029   

  (0,010)   (0,010)    (0,046)   (0,046)    (0,033)   (0,034)   

Intensiveringb  0,021**   0,012    0,026   0,013    0,028   -0,027   

  (0,010)   (0,010)    (0,048)   (0,046)    (0,033)   (0,034)   

Vrijlating  0,017*   0,014         

  (0,010)   (0,010)         

Vrije keuze  0,023**   0,015         

  (0,010)   (0,010)         

Intensivering 
zonder vrijlating 

       0,043   0,034   

        (0,035)   (0,036)   

Observaties  8168   8091    365   362    780   775   

Controlegroep  0,118   0,118    0,172   0,149    0,163   0,180   

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat de volgende controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: 
laag, middelbaar, hoog, onbekend), migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype 
(vijf categorieën: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, 
overig), leeftijd in jaren, duur van de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start 
van de interventie, de waarde van de respectievelijke uitkomstmaat in 2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van 
het experiment. De data zijn beschikbaar tot en met 2019. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering 
= intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Nijmegen en 
Tilburg. b Intensivering met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B4.4   ITT-effecten, problematische schulden, Groningen, Nijmegen, Tilburg 

 Groningen Nijmegen Tilburg 

Jaar 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Wanbetaling zorgpremie (1/0) 

Ontheffinga  0,007   0,011*   -0,003   -0,030   -0,009   -0,009   0,001   0,033   0,009  

  (0,006)   (0,007)   (0,007)   (0,026)   (0,024)   (0,022)   (0,024)   (0,020)   (0,018)  

Intensiveringb  0,003   0,002   -0,005   -0,012   0,021   0,033   0,012   0,004   -0,004  

  (0,006)   (0,006)   (0,007)   (0,029)   (0,027)   (0,025)   (0,024)   (0,016)   (0,017)  

Vrijlating  0,003   0,005   -0,005        

  (0,006)   (0,006)   (0,006)        

Vrije keuze  0,000   0,006   0,007        

  (0,006)   (0,006)   (0,007)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       0,035   0,036*   0,018  

        0,247   0,171   0,171  

Observaties  8085   8017   7963   362   361   361   775   769   766  

Controlegroep  0,058   0,047   0,045   0,074   0,033   0,025   0,065   0,030   0,030  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat de volgende controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: 
laag, middelbaar, hoog, onbekend), migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype 
(vijf categorieën: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, 
overig), leeftijd in jaren, duur van de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start 
van de interventie, de waarde van de respectievelijke uitkomstmaat in 2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van 
het experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. 
Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. b Intensivering met vrijlating in 
Nijmegen en Tilburg. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Bijlage V – ITT-effecten ten opzichte 
van referentiegroep 
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Tabel B5.1   ITT-effecten ten opzichte van referentiegroep, Wmo-gebruik, Deventer, Groningen 

 Deventer Groningen 

Maand 14 27 39 14 27 39 

Paneel A: Wmo-begeleiding (1/0) 

Ontheffinga  0,031   0,024   0,016   0,003   -0,007   0,010  

  (0,020)   (0,019)   (0,024)   (0,016)   (0,015)   (0,016)  

Intensiveringb  0,029   0,031   0,037   -0,001   -0,007   0,013  

  (0,021)   (0,020)   (0,025)   (0,016)   (0,015)   (0,016)  

Vrijlating     0,001   -0,004   0,008  

     (0,016)   (0,015)   (0,016)  

Vrije keuze     0,001   -0,005   0,012  

     (0,016)   (0,015)   (0,016)  

Ontheffing met app  0,004   0,019   0,015     

  (0,020)   (0,019)   (0,023)     

Controlegroep  0,021   0,020   0,030   0,002   -0,007   0,011  

  (0,020)   (0,019)   (0,024)   (0,016)   (0,015)   (0,016)  

Observaties  1767   1751   876   8255   8168   8118  

Referentiegroep  0,095   0,080   0,076   0,062   0,055   0,035  

Paneel B: Wmo-dagbesteding (1/0) 

Ontheffinga  -0,012   -0,008   0,001   0,010   0,007   0,005  

  (0,007)   (0,010)   (0,011)   (0,008)   (0,007)   (0,008)  

Intensiveringb  0,005   0,014   0,007   0,013*   0,013*   0,008  

  (0,010)   (0,013)   (0,014)   (0,008)   (0,008)   (0,008)  

Vrijlating     0,013   0,010   0,005  

     (0,008)   (0,007)   (0,008)  

Vrije keuze     0,011   0,010   0,007  

     (0,008)   (0,007)   (0,008)  

Ontheffing met app  -0,010   -0,004   -0,008     

  (0,008)   (0,011)   (0,010)     

Controlegroep  -0,003   -0,005   -0,001   0,011   0,009   0,006  

  (0,009)   (0,012)   (0,013)   (0,008)   (0,007)   (0,008)  

Observaties  1767   1751   876   8255   8168   8118  

Referentiegroep  0,035   0,030   0,030   0,014   0,014   0,014  

Noten: Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten 
staan tussen haakjes. De vergelijkingsgroep is de aselect getrokken referentiegroep. De specificatie bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in maand 8, 16 en 24 voor start van de interventie, en fixed effects voor het startmoment van het 
experiment. De eerste kolom per gemeente toont de effecten halverwege het experiment, de tweede kolom toont de effecten aan 
het einde van het experiment en de derde kolom toont de effecten twaalf maanden na het einde van het experiment. Ontheffing = 
ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor 
bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is 
significant op 10%-niveau. 
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Tabel B5.2   ITT-effecten ten opzichte van referentiegroep, medicijngebruik, Deventer, Groningen 

 Deventer Groningen 

Jaar 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Paneel A: Gebruik geneesmiddelen (1/0) 

Ontheffinga  -0,010   -0,064**   -0,032   -0,026   -0,031   -0,029  

  (0,030)   (0,031)   (0,035)   (0,032)   (0,033)   (0,032)  

Intensiveringb  0,045   -0,021   0,011   -0,010   -0,014   -0,005  

  (0,028)   (0,030)   (0,033)   (0,032)   (0,033)   (0,032)  

Vrijlating     -0,044   -0,014   -0,002  

     (0,032)   (0,033)   (0,032)  

Vrije keuze     -0,013   -0,015   -0,001  

     (0,032)   (0,033)   (0,032)  

Ontheffing met app  0,003   -0,082***   -0,006     

  (0,030)   (0,031)   (0,034)     

Controlegroep  0,029   -0,056*   -0,005   -0,013   -0,007   -0,012  

  (0,029)   (0,031)   (0,034)   (0,032)   (0,033)   (0,032)  

Observaties  1777   1762   1745   8292   8217   8151  

Referentiegroep  0,816   0,841   0,785   0,717   0,717   0,694  

Paneel B: Gebruik geneesmiddelen psychische klachten (1/0) 

Ontheffinga  0,055**   0,019   -0,018   0,022   0,015   -0,014  

  (0,026)   (0,027)   (0,028)   (0,025)   (0,025)   (0,026)  

Intensiveringb  0,050*   0,052*   0,030   0,019   0,014   -0,003  

  (0,026)   (0,027)   (0,029)   (0,025)   (0,025)   (0,026)  

Vrijlating     0,018   0,010   -0,010  

     (0,025)   (0,025)   (0,026)  

Vrije keuze     0,028   0,014   -0,011  

     (0,025)   (0,025)   (0,026)  

Ontheffing met app  0,055**   0,033   0,008     

  (0,026)   (0,027)   (0,029)     

Controlegroep  0,021   0,009   0,001   0,016   -0,004   -0,013  

  (0,024)   (0,026)   (0,028)   (0,025)   (0,024)   (0,026)  

Observaties  1777   1762   1745   8292   8217   8151  

Referentiegroep  0,214   0,214   0,225   0,172   0,186   0,201  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De vergelijkingsgroep is de aselect getrokken referentiegroep. De specificatie bevat de volgende controlevariabelen: 
geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), migratieachtergrond (vier 
categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden 
en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van de lopende uitkering in maanden, 
cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van de respectievelijke uitkomstmaat in 
2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de 
bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met 
vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B5.3   ITT-effecten ten opzichte van referentiegroep, zorggebruik, Deventer, Groningen 

 Deventer Groningen 

Jaar 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Paneel A: Zorgkosten huisarts (euro) 

Ontheffinga  3,039   0,320    -25,849*   -28,890   

  (14,032)   (12,085)    (13,604)   (18,118)   

Intensiveringb  -4,301   6,376    -21,966   -21,530   

  (13,466)   (11,099)    (13,584)   (17,988)   

Vrijlating     -28,473**   -26,783   

     (13,538)   (17,971)   

Vrije keuze     -21,054   -24,782   

     (13,607)   (17,938)   

Ontheffing met app  0,954   -2,551      

  (13,120)   (11,621)      

Controlegroep  3,644   8,886    -21,124   -25,253   

  (13,815)   (11,837)    (13,639)   (18,031)   

Observaties  1778   1769    8314   8236   

Referentiegroep  206,334   210,368    197,456   219,062   

  (166,689)   (131,355)    (192,180)   (246,494)   

Paneel B: Gebruik ggz-zorg (1/0) 

Ontheffinga  0,023   -0,006    -0,035   -0,031   

  (0,030)   (0,029)    (0,027)   (0,027)   

Intensiveringb  0,052*   0,054*    -0,035   -0,027   

  (0,030)   (0,029)    (0,027)   (0,027)   

Vrijlating     -0,039   -0,026   

     (0,027)   (0,027)   

Vrije keuze     -0,033   -0,025   

     (0,027)   (0,027)   

Ontheffing met app  0,024   -0,013      

  (0,030)   (0,028)      

Controlegroep  0,029   -0,014    -0,056**   -0,040   

  (0,030)   (0,029)    (0,027)   (0,026)   

Observaties  1778   1769    8314   8236   

Referentiegroep  0,164   0,159    0,158   0,145   

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De vergelijkingsgroep is de aselect getrokken referentiegroep. De specificatie bevat de volgende controlevariabelen: 
geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), migratieachtergrond (vier 
categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden 
en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van de lopende uitkering in maanden, 
cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van de respectievelijke uitkomstmaat in 
2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van het experiment. De data zijn beschikbaar tot en met 2019. Ontheffing = 
ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor 
bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is 
significant op 10%-niveau. 
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Tabel B5.4   ITT-effecten ten opzichte van referentiegroep, problematische schulden, Deventer, Groningen 

 Deventer Groningen 

Jaar 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Wanbetaling zorgpremie (1/0) 

Ontheffinga  0,020   -0,010   -0,006   0,019   0,024   -0,004  

  (0,016)   (0,019)   (0,017)   (0,015)   (0,015)   (0,018)  

Intensiveringb  0,025   -0,023   -0,008   0,015   0,015   -0,007  

  (0,018)   (0,019)   (0,018)   (0,015)   (0,015)   (0,018)  

Vrijlating     0,014   0,018   -0,007  

     (0,015)   (0,015)   (0,018)  

Vrije keuze     0,012   0,020   0,006  

     (0,015)   (0,015)   (0,018)  

Ontheffing met app  0,059***   0,010   0,042**     

  (0,017)   (0,020)   (0,020)     

Controlegroep  0,022   -0,005   0,006   0,011   0,014   -0,002  

  (0,016)   (0,019)   (0,019)   (0,015)   (0,015)   (0,018)  

Observaties  1768   1747   1734   8230   8162   8107  

Referentiegroep  0,035   0,050   0,040   0,048   0,034   0,049  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De vergelijkingsgroep is de aselect getrokken referentiegroep. De specificatie bevat de volgende controlevariabelen: 
geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), migratieachtergrond (vier 
categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden 
en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van de lopende uitkering in maanden, 
cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van de respectievelijke uitkomstmaat in 
2014, 2015 en 2016, en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de 
bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. a Ontheffing met 
vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Bijlage VI – Aanvullende informatie 
analyses enquêtedata 

De hoofdspecificatie voor de analyses met enquêtedata houdt rekening met verschillen in 
achtergrondkenmerken en verschillen in de uitkomsten bij de nulmeting. Wij gebruiken het volgende 
lineaire kansmodel om de effecten te schatten: 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑡𝑡 + ∑ 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑚𝑚=1 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝑋𝑋𝑖𝑖′𝛾𝛾 + 𝛺𝛺𝑖𝑖′𝛿𝛿 + 𝑙𝑙 + 𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 + 𝜀𝜀,   (2) 

waarbij de uitkomst 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡  een uitkomstvariabele is voor persoon i op meetmoment t. We meten uitkomsten op 
twee meetmomenten: bij de eerste vervolgenquête halverwege het experiment en bij de tweede 
vervolgenquête tegen het einde van het experiment. 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚  is een indicatorvariabele gelijk aan 1 als persoon i aan 
interventiegroep m is toegewezen. De standaardvergelijkingsgroep is de controlegroep. De vector 𝑋𝑋𝑖𝑖  bevat 
dezelfde persoons- en huishoudkenmerken als in vergelijking (1) in hoofdstuk 6 van de publicatie. Omdat we 
ook rekening willen houden met mogelijke verschillen in uitkomsten voor de start van de experimenten, bevat 
vector 𝛺𝛺𝑖𝑖  de waarde van de uitkomstmaat bij de nulmeting.1 Voor gemeenten waar enquêtes in meerdere talen 
zijn afgenomen, is 𝑙𝑙 een indicatorvariabele, die gelijk is aan 1 als de vragenlijst in het Nederlands was. In 
gemeenten waar enquêtes op verschillende manieren zijn afgenomen, is 𝑝𝑝 een indicatorvariabele, die gelijk is 
aan 1 als de vragenlijst zelf werd ingevuld en niet samen met een enquêteur. Ten slotte bevat 𝑞𝑞 de fixed effects 
voor het startkwartaal van de interventie en is 𝜀𝜀 de storingsterm. 
 
Als aanvullende informatie bevat deze bijlage een lijst met enquêtevragen en een overzicht van 
responscijfers per gemeente en enquêteronde. Tabel B6.1 toont de gebruikte enquêtevragen inclusief 
hercodering en weging, indien van toepassing. Tabel B6.2 en B6.3 rapporteren het aantal en het percentage 
respondenten per gemeente en enquêteronde. 
 
Tabel B6.1   Lijst met enquêtevragen 

Uitkomstvariabele Enquêtevraag Schaal Hercodering Weging 

Werk in sociale 
werkvoorziening 

Ik heb werk in sociale 
werkvoorziening/leerwerkplaats/sociale onderneming. 

1/0 geen geen 

Aangemeld voor 
dagbesteding 

Ik ben aangemeld voor dagbesteding (indicatie). 1/0 geen geen 

Ervaren gezondheid Wat vindt u van uw gezondheid? 1-5 ((x-1)/4)*10 geen 

Ervaren welbevinden 
Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met uw leven nu? 0-10 geen 0,5 

Vindt u de dingen die u doet in uw leven zinvol? 0-10 geen 0,5 

Hebben van schulden Wat is op dit moment de financiële situatie van uw 
huishouden? Antwoord: Ik maak schulden. 

1/0 geen geen 

Noot: De vraag naar werk in een sociale werkvoorziening werd niet door alle gemeenten op alle meetmomenten opgenomen in de 
enquête. 

  

 

1 In enkele gevallen is er geen informatie beschikbaar over uitkomsten bij de nulmeting, bijvoorbeeld omdat een deelnemer een 
vervolgvragenlijst heeft ingevuld, maar niet de nulmeting. In deze gevallen vervangen we de missende waarde met de waarde 0 en 
nemen we een additionele controlevariabele op die aangeeft dat de informatie niet beschikbaar is. Op deze manier raken we geen 
observaties kwijt door missende informatie voor controlevariabelen (McKenzie, 2012). 
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Tabel B6.2   Respondenten enquêtes per ronde, Utrecht, Deventer, Wageningen 

  Utrecht Deventer Wageningen 

Enquêteronde  Halverwege Eind Halverwege Eind Halverwege Eind 

Ontheffinga Aantal 151 148 80 78 56 57 

 % 79,9 78,3 21,3 20,7 52,8 53,8 

Intensiveringb Aantal 141 133 41 42 53 46 

 % 75,0 70,7 10,7 10,9 53,5 46,5 

Vrijlating Aantal 147 142   71 65 

 % 78,6 75,9   62,3 57,0 

Ontheffing met app Aantal   42 42   

 %   9,8 9,8   

Controlegroep Aantal 155 147 40 71 56 51 

 % 82,4 78,2 10,1 17,9 60,2 54,8 

Totaal Aantal 594 570 203 233 236 219 

 % 79,0 75,8 12,8 14,7 57,3 53,2 

Noten: Getoond zijn (a) het aantal deelnemers per ronde die een enquête hebben ingevuld en (b) het responspercentage, nl. het 
aantal respondenten gedeeld door het aantal deelnemers toegewezen aan de respectievelijke groep. a Ontheffing met vrijlating in 
Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. Het responspercentage ligt lager in Deventer, omdat deelnemers eerst zijn 
gerandomiseerd en vervolgens zijn uitgenodigd (zie hoofdstuk 2). 

 
Tabel B6.3   Respondenten enquêtes per ronde, Groningen, Nijmegen, Tilburg 

  Groningen Nijmegen Tilburg 

Enquêteronde  Halverwege Eind Halverwege Eind Halverwege Eind 

Ontheffinga Aantal 168 160 103 90 137 122 

 % 10,2 9,8 84,4 73,8 71,0 63,2 

Intensiveringb Aantal 118 107 81 65 133 118 

 % 7,3 6,6 66,4 53,3 68,6 60,8 

Vrijlating Aantal 136 130     

 % 8,3 7,9     

Vrije keuze Aantal 164 163     

 % 10,0 9,9     

Intensivering 
zonder vrijlating 

Aantal     114 86 

 %     59,7 45,0 

Controlegroep Aantal 202 200 90 83 102 74 

 % 12,4 12,2 73,8 68,0 50,5 36,6 

Totaal Aantal 788 760 274 238 486 400 

 % 9,6 9,3 74,9 65,0 62,3 51,3 

Noten: Getoond zijn (a) het aantal deelnemers per ronde die een enquête hebben ingevuld en (b) het responspercentage, nl. het 
aantal respondenten gedeeld door het aantal deelnemers toegewezen aan de respectievelijke groep. a Ontheffing met vrijlating in 
Nijmegen en Tilburg. b Intensivering met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. Het responspercentage ligt lager in Groningen, omdat 
deelnemers eerst zijn gerandomiseerd en vervolgens zijn uitgenodigd (zie hoofdstuk 2). 

 
  



 

BIJLAGEN – Evaluatie experimenten Participatiewet: effecten op brede baten
  Pagina 31 van 47 

Bijlage VII – Resultaten enquêtedata 
Tabel B7.1   Resultaten enquêtedata, Wmo-gebruik (dagbesteding), Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Enquêteronde Halverwege Eind Halverwege Eind Halverwege Eind 

Paneel A: Werk in sociale werkvoorziening (0/1) 

Ontheffinga  0,005   0,038   -0,021     0,049  

  (0,026)   (0,025)   (0,031)     (0,068)  

Intensiveringb  0,061*   0,044   0,021     -0,037  

  (0,032)   (0,028)   (0,052)     (0,063)  

Vrijlating  0,036   0,012      -0,002  

  (0,030)   (0,024)      (0,060)  

Ontheffing met app    -0,017     

    (0,040)     

Observaties  594   570   203     219  

Controlegroep  0,058   0,034   0,025     0,118  

Paneel B: Aangemeld voor dagbesteding (0/1) 

Ontheffinga  -0,024   -0,026   0,002   -0,004   0,026   -0,043  

  (0,021)   (0,019)   (0,027)   (0,015)   (0,051)   (0,053)  

Intensiveringb  -0,014   0,003   0,019   -0,019   -0,062   -0,055  

  (0,023)   (0,023)   (0,040)   (0,018)   (0,038)   (0,052)  

Vrijlating  -0,007   -0,019     -0,030   -0,036  

  (0,024)   (0,019)     (0,048)   (0,049)  

Ontheffing met app    -0,049   -0,020    

    (0,032)   (0,017)    

Observaties  594   570   203   233   236   219  

Controlegroep  0,058   0,041   0,025   0,014   0,071   0,118  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten op basis van de eerste en tweede vervolgmeting. De specificatie bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in de nulmeting, de taal van de vragenlijst (Nederlands, niet-Nederlands), de modus van de 
enquête (persoonlijk interview, online of schriftelijk), en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = 
ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor 
bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is 
significant op 10%-niveau. 
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Tabel B7.2   Resultaten enquêtedata, gezondheid, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Enquêteronde Halverwege Eind Halverwege Eind Halverwege Eind 

Paneel A: Wat vindt u van uw gezondheid? (0-10) 

Ontheffinga  -0,008   0,104   -0,073   -0,246   -0,044   -0,356  

  (0,219)   (0,225)   (0,391)   (0,328)   (0,399)   (0,365)  

Intensiveringb  0,122   0,267   -0,189   -0,378   0,328   -0,060  

  (0,229)   (0,232)   (0,474)   (0,341)   (0,399)   (0,427)  

Vrijlating  0,071   -0,199     -0,067   -0,411  

  (0,231)   (0,224)     (0,379)   (0,383)  

Ontheffing met app    -0,193   0,362    

    (0,483)   (0,392)    

Observaties  594   566   203   232   236   219  

Controlegroep  3,210   3,134   3,750   3,786   3,839   4,216  

  (2,744)   (2,556)   (2,334)   (2,472)   (2,382)   (2,263)  

Paneel B: Index ervaren welbevinden (0-10) 

Ontheffinga  -0,014   0,113   -0,315   0,029   0,169   -0,453  

  (0,192)   (0,207)   (0,295)   (0,287)   (0,296)   (0,297)  

Intensiveringb  -0,002   0,127   -0,149   -0,043   -0,020   -0,549*  

  (0,199)   (0,218)   (0,371)   (0,291)   (0,311)   (0,322)  

Vrijlating  0,134   0,017     -0,303   -0,728**  

  (0,206)   (0,207)     (0,290)   (0,302)  

Ontheffing met app    -0,029   0,082    

    (0,332)   (0,301)    

Observaties  594   566   197   232   236   219  

Controlegroep  6,129   6,120   6,500   6,293   6,866   7,314  

  (2,097)   (2,083)   (1,383)   (1,815)   (1,788)   (1,609)  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een OLS-regressie. De standaardfouten staan tussen 
haakjes. Getoond zijn de effecten op basis van de eerste en tweede vervolgmeting. De specificatie bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in de nulmeting, de taal van de vragenlijst (Nederlands, niet-Nederlands), de modus van de 
enquête (persoonlijk interview, online of schriftelijk), en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = 
ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor 
bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is 
significant op 10%-niveau. 
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Tabel B7.3   Resultaten enquêtedata, problematische schulden, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Enquêteronde Halverwege Eind Halverwege Eind Halverwege Eind 

Ik maak schulden (0/1) 

Ontheffinga  0,049   -0,006   -0,025   0,029   -0,070   0,021  

  (0,040)   (0,042)   (0,075)   (0,061)   (0,077)   (0,065)  

Intensiveringb  0,009   0,005   0,059   0,077   -0,057   -0,029  

  (0,040)   (0,043)   (0,084)   (0,069)   (0,082)   (0,066)  

Vrijlating  0,017   -0,003     -0,035   0,040  

  (0,042)   (0,044)     (0,081)   (0,074)  

Ontheffing met app    0,032   0,040    

    (0,093)   (0,059)    

Observaties  533   514   166   185   181   177  

Controlegroep  0,145   0,157   0,212   0,093   0,152   0,114  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten op basis van de eerste en tweede vervolgmeting. De specificatie bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in de nulmeting, de taal van de vragenlijst (Nederlands, niet-Nederlands), de modus van de 
enquête (persoonlijk interview, online of schriftelijk), en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = 
ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor 
bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is 
significant op 10%-niveau. 
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Tabel B7.4   Resultaten enquêtedata, Wmo-gebruik (dagbesteding), Groningen, Nijmegen, Tilburg 

 Groningen Nijmegen Tilburg 

Enquêteronde Halverwege Eind Halverwege Eind Halverwege Eind 

Paneel A: Werk in sociale werkvoorziening (0/1) 

Ontheffinga    0,007   -0,003    -0,011  

    (0,028)   (0,037)    (0,038)  

Intensiveringb    0,006   -0,027    0,005  

    (0,026)   (0,035)    (0,043)  

Vrijlating       

       

Vrije keuze       

       

Intensivering zonder 
vrijlating 

      -0,006  

       (0,046)  

Observaties    273   237    400  

Controlegroep    0,033   0,060    0,081  

Paneel B: Aangemeld voor dagbesteding (0/1) 

Ontheffinga  -0,045   0,016   -0,004   0,012   0,006   -0,004  

  (0,035)   (0,023)   (0,013)   (0,022)   (0,024)   (0,029)  

Intensiveringb  -0,058   -0,012   -0,016   0,006   -0,032   -0,025  

  (0,036)   (0,021)   (0,011)   (0,022)   (0,025)   (0,029)  

Vrijlating  -0,078**   -0,032*      

  (0,033)   (0,019)      

Vrije keuze  -0,112***   -0,012      

  (0,029)   (0,019)      

Intensivering zonder 
vrijlating 

     -0,006   -0,017  

      (0,028)   (0,034)  

Observaties  788   760   273   237   486   400  

Controlegroep  0,149   0,040   0,011   0,012   0,049   0,041  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten op basis van de eerste en tweede vervolgmeting. De specificatie bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in de nulmeting, de taal van de vragenlijst (Nederlands, niet-Nederlands), de modus van de 
enquête (persoonlijk interview, online of schriftelijk), en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = 
ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor 
bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. b Intensivering met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. ** is 
significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B7.5   Resultaten enquêtedata, gezondheid, Groningen, Nijmegen, Tilburg 

 Groningen Nijmegen Tilburg 

Enquêteronde Halverwege Eind Halverwege Eind Halverwege Eind 

Paneel A: Wat vindt u van uw gezondheid? (0-10) 

Ontheffinga  0,103   0,122   -0,172   -0,077   0,475**   0,021  

  (0,178)   (0,182)   (0,274)   (0,283)   (0,224)   (0,264)  

Intensiveringb  0,178   -0,123   -0,139   -0,119   0,182   -0,116  

  (0,209)   (0,212)   (0,292)   (0,325)   (0,222)   (0,258)  

Vrijlating  0,272   0,187      

  (0,180)   (0,197)      

Vrije keuze  0,207   0,372*      

  (0,183)   (0,198)      

Intensivering zonder 
vrijlating 

     0,264   -0,293  

      (0,235)   (0,290)  

Observaties  785   756   273   237   486   399  

Controlegroep  4,072   4,015   4,389   4,217   3,284   3,699  

  (2,124)   (2,041)   (2,163)   (2,340)   (2,306)   (2,433)  

Paneel B: Index ervaren welbevinden (0-10) 

Ontheffinga  -0,320**   -0,299**   -0,380**   0,050   0,275   0,096  

  (0,139)   (0,129)   (0,186)   (0,198)   (0,211)   (0,222)  

Intensiveringb  -0,029   0,095   0,129   0,214   0,244   0,236  

  (0,157)   (0,164)   (0,184)   (0,183)   (0,202)   (0,213)  

Vrijlating  -0,077   0,056      

  (0,143)   (0,135)      

Vrije keuze  -0,032   0,057      

  (0,138)   (0,140)      

Intensivering zonder 
vrijlating 

     0,263   0,024  

      (0,216)   (0,242)  

Observaties  787   757   273   237   486   400  

Controlegroep  6,502   6,543   6,961   6,723   6,025   6,331  

  (1,473)   (1,531)   (1,393)   (1,447)   (1,841)   (1,849)  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een OLS-regressie. De standaardfouten staan tussen 
haakjes. Getoond zijn de effecten op basis van de eerste en tweede vervolgmeting. De specificatie bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in de nulmeting, de taal van de vragenlijst (Nederlands, niet-Nederlands), de modus van de 
enquête (persoonlijk interview, online of schriftelijk), en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = 
ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor 
bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. b Intensivering met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. ** is 
significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B7.6   Resultaten enquêtedata, problematische schulden, Groningen, Nijmegen, Tilburg 

 Groningen Nijmegen Tilburg 

Enquête ronde Halverwege Eind Halverwege Eind Halverwege Eind 

Ik maak schulden (0/1) 

Ontheffinga  -0,040   0,069*   0,046   0,010   0,029   0,054  

  (0,038)   (0,038)   (0,047)   (0,058)   (0,041)   (0,047)  

Intensiveringb  -0,024   -0,035   0,000   -0,048   0,053   -0,016  

  (0,044)   (0,038)   (0,050)   (0,053)   (0,041)   (0,045)  

Vrijlating  -0,017   -0,002      

  (0,040)   (0,035)      

Vrije keuze  0,042   -0,014      

  (0,040)   (0,034)      

Intensivering zonder 
vrijlating 

     0,068   0,080  

      (0,044)   (0,051)  

Observaties  668   666   269   229   415   336  

Controlegroep  0,151   0,128   0,157   0,175   0,073   0,094  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. Getoond zijn de effecten op basis van de eerste en tweede vervolgmeting. De specificatie bevat de volgende 
controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), 
migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, 
alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van 
de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden voor de start van de interventie, de waarde van 
de respectievelijke uitkomstmaat in de nulmeting, de taal van de vragenlijst (Nederlands, niet-Nederlands), de modus van de 
enquête (persoonlijk interview, online of schriftelijk), en fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = 
ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor 
bijverdiensten. a Ontheffing met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. b Intensivering met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. ** is 
significant op 5%-niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Bijlage VIII – ITT-effecten voor de 
start van het experiment 

Tabel B8.1   ITT-effecten zonder correctie, Wmo-gebruik, voor de start van het experiment, Utrecht, Deventer, 
Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Maand -24 -16 -8 -24 -16 -8 -24 -16 -8 

Paneel A: Wmo-begeleiding (1/0) 

Ontheffinga  -0,006   -0,006   -0,006   -0,020   -0,018   -0,049**   -0,002   0,060   0,088**  

  (0,016)   (0,017)   (0,020)   (0,019)   (0,021)   (0,021)   (0,042)   (0,044)   (0,044)  

Intensiveringb  -0,027**   -0,006   -0,011   -0,016   -0,029   -0,049**   0,024   0,012   0,055  

  (0,012)   (0,018)   (0,020)   (0,019)   (0,019)   (0,021)   (0,047)   (0,041)   (0,043)  

Vrijlating  0,000   -0,011   -0,016      -0,022   0,029   0,055  

  (0,017)   (0,017)   (0,019)      (0,039)   (0,040)   (0,041)  

Ontheffing met 
app 

    -0,008   0,001   -0,014     

     (0,020)   (0,021)   (0,022)     

Observaties  747   749   752   1527   1546   1573   341   378   400  

Controlegroep  0,027   0,032   0,043   0,084   0,096   0,116   0,079   0,071   0,066  

Paneel B: Wmo-dagbesteding (1/0) 

Ontheffinga  -0,005   0,005   -0,000   -0,018*   -0,013   -0,005   0,011   0,000   0,029*  

  (0,009)   (0,009)   (0,008)   (0,010)   (0,011)   (0,010)   (0,011)   (0,000)   (0,017)  

Intensiveringb  -0,000   -0,000   -0,000   -0,023**   -0,018*   -0,007   -0,000   0,000   0,000  

  (0,011)   (0,008)   (0,008)   (0,009)   (0,010)   (0,009)   (0,000)   (0,000)   (0,000)  

Vrijlating  -0,005   -0,000   0,000      0,000   0,000   0,000  

  (0,009)   (0,008)   (0,008)      (0,000)   (0,000)   (0,000)  

Ontheffing met 
app 

    -0,011   -0,001   0,009     

     (0,011)   (0,012)   (0,011)     

Observaties  747   749   752   1527   1546   1573   341   378   400  

Controlegroep  0,011   0,005   0,005   0,029   0,029   0,020   0,000   0,000   0,000  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de 
verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten.  
a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 
10%-niveau. 
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Tabel B8.2   ITT-effecten zonder correctie, medicijngebruik, voor de start van het experiment, Utrecht, Deventer,  
Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Jaar 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Paneel A: Gebruik geneesmiddelen (1/0) 

Ontheffinga  0,030   -0,053   0,013   -0,029   -0,023   -0,012   -0,048   0,026   -0,020  

  (0,046)   (0,045)   (0,043)   (0,032)   (0,030)   (0,029)   (0,074)   (0,070)   (0,068)  

Intensiveringb  0,037   -0,042   -0,015   -0,034   -0,078**   -0,070**   -0,091   0,013   0,075  

  (0,046)   (0,045)   (0,044)   (0,032)   (0,031)   (0,030)   (0,077)   (0,072)   (0,066)  

Vrijlating  0,093**   0,007   0,000      -0,080   -0,060   -0,005  

  (0,044)   (0,044)   (0,044)      (0,075)   (0,073)   (0,067)  

Ontheffing met 
app 

    0,006   -0,011   -0,018     

     (0,030)   (0,029)   (0,028)     

Observaties  720   739   747   1486   1512   1544   306   325   368  

Controlegroep  0,724   0,773   0,769   0,777   0,803   0,811   0,743   0,732   0,723  

Paneel B: Gebruik geneesmiddelen psychische klachten (1/0) 

Ontheffinga  -0,003   -0,023   -0,013   -0,022   -0,025   -0,005   -0,047   0,030   0,044  

  (0,045)   (0,044)   (0,044)   (0,031)   (0,032)   (0,030)   (0,061)   (0,063)   (0,057)  

Intensiveringb  0,012   0,004   0,015   -0,032   -0,043   -0,002   -0,015   0,043   0,008  

  (0,045)   (0,045)   (0,045)   (0,030)   (0,031)   (0,030)   (0,064)   (0,065)   (0,058)  

Vrijlating  0,001   -0,007   0,022      0,004   0,040   0,055  

  (0,045)   (0,045)   (0,045)      (0,062)   (0,061)   (0,057)  

Ontheffing met 
app 

    -0,006   0,001   0,027     

     (0,030)   (0,031)   (0,030)     

Observaties  720   739   747   1486   1512   1544   306   325   368  

Controlegroep  0,232   0,243   0,242   0,234   0,256   0,225   0,186   0,169   0,157  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de 
verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten.  
a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 
10%-niveau. 
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Tabel B8.3   ITT-effecten zonder correctie, zorggebruik, voor de start van het experiment, Utrecht, Deventer, Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Jaar 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Paneel A: Zorgkosten huisarts (euro) 

Ontheffinga  -1,237   -1,402   5,254   -3,608   0,977   3,094   -9,129   -4,312   -5,033  

  (13,400)   (12,518)   (11,316)   (8,368)   (7,963)   (8,363)   (20,694)   (26,648)   (22,497)  

Intensiveringb  -11,214   1,475   7,189   -3,229   1,857   -6,535   -2,884   0,187   -7,090  

  (12,174)   (11,197)   (12,292)   (8,518)   (8,536)   (8,230)   (23,235)   (26,446)   (22,816)  

Vrijlating  0,959   1,810   10,605      -24,517   -17,460   7,391  

  (13,505)   (12,147)   (12,093)      (19,651)   (24,754)   (23,186)  

Ontheffing met 
app 

    1,068   5,673   3,138     

     (8,954)   (8,396)   (7,990)     

Observaties  729   744   748   1493   1524   1560   313   330   385  

Controlegroep  167,304   163,892   168,974   165,470   165,499   171,119   163,856   168,007   151,121  

  (128,505)   (110,551)   (105,555)   (109,463)   (108,414)   (121,107)   (139,049)   (194,038)   (187,971)  

Paneel B: Gebruik ggz-zorg (1/0) 

Ontheffinga  0,058   0,029   0,029   0,006   -0,005   0,008   0,082   0,180***   0,121**  

  (0,041)   (0,042)   (0,040)   (0,027)   (0,029)   (0,027)   (0,067)   (0,060)   (0,051)  

Intensiveringb  0,073*   -0,017   -0,012   -0,027   0,002   0,026   -0,028   0,036   0,073  

  (0,042)   (0,040)   (0,039)   (0,025)   (0,029)   (0,027)   (0,061)   (0,052)   (0,049)  

Vrijlating  0,046   0,016   0,054      0,017   0,085   0,083*  

  (0,041)   (0,041)   (0,041)      (0,062)   (0,053)   (0,047)  

Ontheffing met 
app 

    0,016   -0,009   0,008     

     (0,026)   (0,028)   (0,026)     

Observaties  729   744   748   1493   1524   1560   313   330   385  

Controlegroep  0,163   0,189   0,172   0,149   0,189   0,161   0,169   0,096   0,092  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de 
verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten.  
a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 
10%-niveau. 
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Tabel B8.4   ITT-effecten zonder correctie, problematische schulden, voor de start van het experiment, Utrecht, Deventer, 
Wageningen 

 Utrecht Deventer Wageningen 

Jaar 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Wanbetaling zorgpremie (1/0) 

Ontheffinga  0,040   0,033   0,010   -0,011   -0,017   0,019   0,002   0,004   0,021  

  (0,031)   (0,027)   (0,025)   (0,027)   (0,026)   (0,024)   (0,043)   (0,049)   (0,039)  

Intensiveringb  0,041   0,049*   0,021   -0,036   -0,031   0,006   0,008   -0,065   0,001  

  (0,031)   (0,028)   (0,026)   (0,025)   (0,025)   (0,023)   (0,046)   (0,044)   (0,039)  

Vrijlating  0,002   0,012   -0,006      0,048   -0,003   0,030  

  (0,028)   (0,025)   (0,024)      (0,048)   (0,050)   (0,041)  

Ontheffing met 
app 

    -0,002   0,008   0,012     

     (0,026)   (0,026)   (0,023)     

Observaties  715   735   746   1481   1500   1531   303   321   361  

Controlegroep  0,077   0,054   0,059   0,153   0,151   0,112   0,072   0,100   0,062  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de 
verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten.  
a Ontheffing met vrijlating in Deventer. b Intensivering met vrijlating in Deventer. ** is significant op 5%-niveau, * is significant op 
10%-niveau. 
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Tabel B8.5   ITT-effecten zonder correctie, Wmo-gebruik, voor de start van het experiment, Groningen, Nijmegen, Tilburg 

 Groningen Nijmegen Tilburg 

Maand -24 -16 -8 -24 -16 -8 -24 -16 -8 

Paneel A: Wmo-begeleiding (1/0) 

Ontheffinga  0,006   0,008   0,014   -0,008   0,016   0,025   -0,057*   -0,084**   -0,094***  

  (0,007)   (0,008)   (0,009)   (0,033)   (0,034)   (0,036)   (0,032)   (0,036)   (0,036)  

Intensiveringb  0,006   0,001   0,009   -0,015   0,027   0,009   -0,090***   -0,139***   -0,122***  

  (0,007)   (0,008)   (0,008)   (0,032)   (0,035)   (0,035)   (0,030)   (0,032)   (0,034)  

Vrijlating  0,006   0,010   0,009        

  (0,007)   (0,008)   (0,008)        

Vrije keuze  0,011   0,013   0,011        

  (0,007)   (0,008)   (0,008)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       -0.042   -0.080**   -0.089**  

        (0.034)   (0.036)   (0.036)  

Observaties  7983   8130   8191   360   361   362   770   776   780  

Controlegroep  0,038   0,050   0,057   0,074   0,066   0,074   0,146   0,199   0,203  

Paneel B: Wmo-dagbesteding (1/0) 

Ontheffinga  -0,001   0,004*   0,002   0,000   0,008   0,000   -0,005   -0,005   -0,015*  

  (0,003)   (0,002)   (0,004)   (0,000)   (0,008)   (0,012)   (0,009)   (0,009)   (0,009)  

Intensiveringb  -0,001   0,003   0,001   0,000   0,025*   0,008   -0,010   -0,005   -0,010  

  (0,003)   (0,002)   (0,004)   (0,000)   (0,014)   (0,014)   (0,007)   (0,009)   (0,010)  

Vrijlating  -0,002   0,001   0,001        

  (0,003)   (0,002)   (0,004)        

Vrije keuze  0,004   0,004*   0,008*        

  (0,004)   (0,002)   (0,005)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       0.000   0.006   -0.005  

        (0.010)   (0.011)   (0.011)  

Observaties  7983   8130   8191   360   361   362   770   776   780  

Controlegroep  0,008   0,002   0,016   0,000   0,000   0,008   0,010   0,010   0,015  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de 
verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten.  
a Ontheffing met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. b Intensivering met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. ** is significant op 5%-
niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B8.6   ITT-effecten zonder correctie, medicijngebruik, voor de start van het experiment, Groningen, Nijmegen, 
Tilburg 

 Groningen Nijmegen Tilburg 

Jaar 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Paneel A: Gebruik geneesmiddelen (1/0) 

Ontheffinga  -0,029*   -0,008   -0,006   -0,108*   -0,018   0,045   0,037   0,080**   0,098**  

  (0,017)   (0,017)   (0,016)   (0,061)   (0,059)   (0,058)   (0,043)   (0,041)   (0,041)  

Intensiveringb  -0,039**   -0,015   -0,008   -0,063   -0,018   0,062   -0,008   0,013   0,050  

  (0,017)   (0,017)   (0,016)   (0,060)   (0,059)   (0,056)   (0,045)   (0,043)   (0,043)  

Vrijlating  -0,036**   -0,005   -0,001        

  (0,017)   (0,017)   (0,016)        

Vrije keuze  -0,040**   -0,015   0,000        

  (0,017)   (0,017)   (0,016)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       0,084**   0,126***   0,084**  

        (0,041)   (0,038)   (0,041)  

Observaties  7794   7911   8080   355   360   359   749   766   775  

Controlegroep  0,695   0,680   0,683   0,735   0,708   0,711   0,753   0,756   0,741  

Paneel B: Gebruik geneesmiddelen psychische klachten (1/0) 

Ontheffinga  -0,007   0,004   0,002   0,058   0,035   0,030   -0,079*   -0,068   -0,003  

  (0,013)   (0,013)   (0,013)   (0,054)   (0,051)   (0,053)   (0,044)   (0,044)   (0,044)  

Intensiveringb  0,001   0,016   0,013   0,039   0,050   0,020   -0,036   -0,019   -0,014  

  (0,013)   (0,013)   (0,013)   (0,053)   (0,052)   (0,052)   (0,045)   (0,045)   (0,044)  

Vrijlating  0,005   0,012   0,020        

  (0,013)   (0,013)   (0,013)        

Vrije keuze  0,004   0,011   0,017        

  (0,013)   (0,013)   (0,013)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       0,056   0,042   0,098**  

        (0,047)   (0,046)   (0,047)  

Observaties  7794   7911   8080   355   360   359   749   766   775  

Controlegroep  0,159   0,160   0,161   0,188   0,175   0,190   0,278   0,274   0,254  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de 
verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten.  
a Ontheffing met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. b Intensivering met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. ** is significant op 5%-
niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B8.7   ITT-effecten zonder correctie, zorggebruik, voor de start van het experiment, Groningen, Nijmegen, Tilburg 

 Groningen Nijmegen Tilburg 

Jaar 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Paneel A: Zorgkosten huisarts (euro) 

Ontheffinga  -1,821   1,734   0,128   -25,308   0,524   -11,079   -8,595   -13,811   3,230  

  (4,767)   (4,516)   (4,106)   (17,013)   (13,849)   (17,814)   (11,485)   (12,795)   (12,559)  

Intensiveringb  -7,205*   -4,333   -1,613   -15,523   1,289   -4,450   -8,013   -9,527   6,648  

  (3,872)   (4,224)   (3,955)   (19,848)   (15,153)   (18,789)   (12,586)   (12,375)   (12,409)  

Vrijlating  1,376   -0,059   0,682        

  (4,533)   (4,353)   (4,080)        

Vrije keuze  -6,758*   -4,503   -3,328        

  (3,886)   (4,085)   (3,731)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       15,251   4,280   7,677  

        (13,248)   (12,965)   (11,950)  

Observaties  7846   7980   8157   356   362   362   756   770   777  

Controlegroep  151,539   154,526   151,460   183,346   161,331   184,374   164,944   171,044   167,786  

  (113,304)   (117,714)   (114,474)   (155,563)   (112,251)   (159,836)   (122,985)   (135,217)   (115,994)  

Paneel B: Gebruik ggz-zorg (1/0) 

Ontheffinga  -0,003   -0,005   0,005   0,085*   -0,038   -0,006   -0,057   -0,100**   -0,055  

  (0,012)   (0,012)   (0,012)   (0,050)   (0,051)   (0,053)   (0,041)   (0,041)   (0,040)  

Intensiveringb  0,009   -0,000   0,006   0,057   -0,000   -0,024   -0,078*   -0,120***   -0,062  

  (0,012)   (0,012)   (0,013)   (0,048)   (0,052)   (0,052)   (0,040)   (0,040)   (0,040)  

Vrijlating  0,004   0,002   -0,002        

  (0,012)   (0,012)   (0,012)        

Vrije keuze  -0,004   0,008   -0,003        

  (0,012)   (0,012)   (0,012)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       0,014   -0,083**   -0,018  

        (0,044)   (0,042)   (0,042)  

Observaties  7846   7980   8157   356   362   362   756   770   777  

Controlegroep  0,137   0,138   0,145   0,136   0,207   0,215   0,235   0,263   0,233  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de 
verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten.  
a Ontheffing met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. b Intensivering met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. ** is significant op 5%-
niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Tabel B8.8   ITT-effecten zonder correctie, problematische schulden, voor de start van het experiment, Groningen, 
Nijmegen, Tilburg 

 Groningen Nijmegen Tilburg 

Jaar 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Wanbetaling zorgpremie (1/0) 

Ontheffinga  0,002   -0,004   -0,005   0,084**   0,078*   0,035   0,000   -0,019   0,032  

  (0,011)   (0,011)   (0,010)   (0,042)   (0,043)   (0,036)   (0,040)   (0,039)   (0,036)  

Intensiveringb  -0,005   -0,013   -0,009   0,068*   0,042   0,027   0,044   0,029   0,043  

  (0,011)   (0,011)   (0,010)   (0,041)   (0,040)   (0,035)   (0,042)   (0,041)   (0,037)  

Vrijlating  -0,008   -0,021**   -0,025**        

  (0,011)   (0,010)   (0,010)        

Vrije keuze  -0,007   -0,015   -0,013        

  (0,011)   (0,010)   (0,010)        

Intensivering 
zonder vrijlating 

       -0,045   -0,021   -0,009  

        (0,038)   (0,039)   (0,035)  

Observaties  7767   7878   8031   354   356   359   747   758   770  

Controlegroep  0,099   0,103   0,098   0,077   0,084   0,066   0,191   0,185   0,136  

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een lineair kansmodel. De standaardfouten staan 
tussen haakjes. De specificatie bevat fixed effects voor het startmoment van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de 
verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten.  
a Ontheffing met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. b Intensivering met vrijlating in Nijmegen en Tilburg. ** is significant op 5%-
niveau, * is significant op 10%-niveau. 
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Bijlage IX – LATE-effecten Utrecht 
Bij een local average treatment effect (LATE)-regressie worden de effecten voor de deelnemers aan de 
interventie geschat. Het is mogelijk om, onder bepaalde aannames, het LATE-effect te schatten met een Two-
Stage Least Squares model (2SLS).2 We interpreteren de LATE-schatting als het causale effect van de interventie 
voor zogenaamde compliers. Compliers zijn de mensen die na de gerandomiseerde toewijzing besluiten om 
daadwerkelijk aan de interventie deel te (blijven) nemen.3 
 
De ITT- en LATE-effecten zijn aan elkaar gerelateerd. Het ITT-effect is het effect van toewijzing aan een 
interventie. Het LATE-effect is het ITT-effect gedeeld door de nalevingsgraad, het aandeel mensen dat de 
aselecte toewijzing opvolgt. Als iedereen de toewijzing opvolgt is de nalevingsgraad gelijk aan 1, en dan zijn de 
ITT- en LATE-effecten aan elkaar gelijk. Een nalevingsgraad kleiner dan 1 leidt tot een LATE-effect dat, in 
absolute termen, groter is dan het ITT-effect (het totale ITT-effect is het gewogen gemiddelde van een LATE-
effect voor de deelnemers en geen effect voor de niet-deelnemers). Bij hoge compliance rates is het ITT-effect een 
goede indicatie voor het effect van deelname aan de interventie zelf. Om het LATE-effect te bepalen, schatten 
we het volgende lineaire kansmodel met 2SLS: 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛿𝛿 + ∑ 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑀𝑀
𝑚𝑚=1 𝐼𝐼𝑚𝑚� + 𝑋𝑋′𝛾𝛾 + 𝛺𝛺𝑖𝑖′𝛿𝛿 + 𝑞𝑞 + 𝜂𝜂,    (3) 

waarbij de uitkomsten 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡, 𝐷𝐷𝑚𝑚, X en q hetzelfde zijn als in vergelijking (1) in hoofdstuk 6 van de publicatie. 𝐼𝐼𝑚𝑚� 
is de voorspelde deelname aan de interventie uit de volgende first-stage regressie: 

𝐼𝐼𝑚𝑚 = 𝜓𝜓 + ∑ 𝜃𝜃𝑚𝑚𝑀𝑀
𝑚𝑚=1 𝐷𝐷𝑚𝑚 + 𝑋𝑋′𝜏𝜏 + 𝛺𝛺𝑖𝑖′𝜋𝜋 + 𝑞𝑞 + 𝜈𝜈,   (4) 

waarbij 𝜃𝜃𝑚𝑚 de compliance rate is.4 De coëfficiënt 𝜌𝜌𝑚𝑚 in vergelijking (3) geeft de LATE-effecten weer, oftewel de 
effecten van de interventie op de behandelde groep. 
 
In Utrecht zijn de LATE-effecten voor Wmo-gebruik nagenoeg identiek aan de effecten voor toewijzing 
aan een interventie (ITT). Tabel B9.1 rapporteert de LATE-effecten voor Wmo-gebruik in Utrecht. We vinden 
statistisch significante positieve effecten van ontheffing op het gebruik van Wmo-begeleiding tijdens en na 
het experiment. Verder zijn er statistisch significante positieve effecten van intensivering op de Wmo-
dagbesteding tijdens en na het experiment, en van vrijlating op de Wmo-dagbesteding na het experiment. De 
vergelijkbaarheid tussen de geschatte LATE-effecten en de geschatte ITT-effecten hangt samen met een hoge 
nalevingsgraad.  

 

2 LATE is causaal te interpreteren als het effect op de compliers onder de volgende aannames (zie onder andere Angrist en Pischke, 
2009): 1) Monotonicity. Dat betekent dat er geen defiers zijn, oftewel dat er geen mensen zijn die altijd ingaan tegen het experiment; 2) 
Dat het instrument (zo goed als) aselect is. In ons geval is het instrument een aselecte toewijzing; 3) Dat de exclusion restriction niet 
geschonden is, oftewel dat het instrument (de toewijzing) alleen een effect heeft op de uitkomst via deelname aan de interventie; 4) 
Dat het instrument (toewijzing) een effect heeft op deelname aan de interventie. Een zwakke relatie tussen toewijzing en deelname 
zou kunnen leiden tot een bias in de LATE-schatting (zie Bound et al., 1995). 
3 Dit in tegenstelling tot de always takers en, in dit geval niet relevant, de never takers. Always takers zijn personen die de interventie 
sowieso zouden kiezen en never takers zijn personen die de interventie altijd zouden afwijzen. Never takers zijn personen die wel worden 
toegewezen aan een interventie, maar niet deelnemen (zie onder andere Angrist en Pischke, 2009). 
4 De compliance rate wordt gemeten aan het begin van de interventie, waarbij gemeten wordt of iemand die is uitgenodigd ook 
deelneemt. Voor de analyses in deze notitie beschouwen we ook mensen die vroegtijdig stoppen met de interventie als deelnemer. 
Alternatieve analyses, waarbij deze mensen worden beschouwd als niet-deelnemer, geven vergelijkbare resultaten. 
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Tabel B9.1   LATE-effecten, Wmo-gebruik, Utrecht 

 Utrecht 

Maand 10 19 31 

Paneel A: Wmo-begeleiding (1/0) 

Ontheffing 0,045* 0,030 0,044** 

 (0,018) (0,020) (0,021) 

Intensivering 0,021 0,010 0,020 

 (0,015) (0,019) (0,020) 

Vrijlating 0,003 0,010 0,021 

 (0,015) (0,019) (0,021) 

Observaties 751 748 748 

Controlegroep 0,027  0,038  0,032  

Paneel B: Wmo-dagbesteding (1/0) 

Ontheffing -0,006 0,001 0,010 

 (0,009) (0,012) (0,011) 

Intensivering 0,033* 0,022 0,027* 

 (0,018) (0,016) (0,014) 

Vrijlating 0,014 0,020 0,046** 

 (0,015) (0,017) (0,019) 

Observaties 751 748 748 

Controlegroep 0,011  0,011  0,005  

First Stage F-stat interventie 1  530 531 530 

First Stage F-stat interventie 2 376 386 382 

First Stage F-stat interventie 3 370 370 370 

Noten: Deze tabel laat coëfficiënten en standaardfouten zien van schattingen uit een 2SLS lineair kansmodel. De standaardfouten 
staan tussen haakjes. De specificatie bevat de volgende controlevariabelen: geslacht (dummy), hoogste opleidingsniveau (vier 
categorieën: laag, middelbaar, hoog, onbekend), migratieachtergrond (vier categorieën: geen, westers, niet-westers, onbekend), 
huishoudtype (vijf categorieën: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden, gehuwden en samenwonend 
met kinderen, overig), leeftijd in jaren, duur van de lopende uitkering in maanden, cumulatief looninkomen negen tot drie maanden 
voor de start van de interventie, de waarde van de respectievelijke uitkomstmaat in maand 8, 16 en 24 voor start van de interventie. 
Iedereen die gestart is met een interventie wordt beschouwd als deelnemer. De eerste kolom toont de effecten halverwege het 
experiment, de tweede kolom de effecten aan het einde van het experiment en de derde kolom de effecten twaalf maanden na het 
einde van het experiment. Ontheffing = ontheffing van de verplichtingen in de bijstand. Intensivering = intensievere begeleiding naar 
werk. Vrijlating = hogere vrijlating voor bijverdiensten. ** is significant op 5% niveau, * is significant op 10% niveau. 
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