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vo orwo ord

Voorwoord

Betaalde arbeid is de afgelopen decennia een steeds prominentere plaats gaan innemen 
in de Nederlandse samenleving. De arbeidsdeelname is sterk gestegen, waardoor in een 
gemiddelde week veel meer tijd aan werk wordt besteed dan twintig jaar geleden. Ook in 
het beleid wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van betaalde arbeid. Desondanks 
neemt nog steeds een aanzienlijke groep mensen niet aan het arbeidsproces deel, omdat 
zij werkloos of arbeidsongeschikt zijn. Wat betekent het voor deze mensen om niet te 
werken?
Allereerst kan men zich afvragen wat de gevolgen van het niet-werken zijn voor de 
manier waarop zij leven. Ervaren niet-werkenden bijvoorbeeld veel financiële proble-
men en in hoeverre maken ze volwaardig deel uit van onze samenleving? Deze vragen 
zijn mede van belang in het licht van de veranderingen in de sociale zekerheid, die in 
het teken staan van versobering van de duur en hoogte van de uitkering en van het 
aan scherpen van de toegangscriteria. Daarnaast kan men de vraag stellen hoe niet- 
werkenden aankijken tegen arbeid en wat ze doen om aan werk te komen. Willen zij wel 
werken of hebben ze zich verzoend met een baanloos bestaan?

In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau gegevens laten verzamelen onder 
een steekproef van werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten. Dit maakt het 
 mogelijk om het welbevinden en de opvattingen over werk van deze groepen onderling 
te  vergelijken. Doordat in 1982 en 1995 vergelijkbare metingen werden verricht, kan ook 
worden nagegaan of de gevolgen van niet-werken in de loop der jaren zijn veranderd.

Dit rapport is opgesteld door Patricia van Echtelt. Stella Hoff was nauw betrokken bij 
de opzet en uitvoering van het onderzoek. Jurjen Iedema gaf nuttige  methodologische 
adviezen, en de interne begeleidingscommissie, bestaande uit Cok Vrooman, 
Gerda Jehoel-Gijsbers, Jeroen Boelhouwer, Klarita Sadiraj en Cretien van Kampen, heeft 
het manuscript herhaaldelijk van commentaar voorzien. Dank gaat in het bijzonder uit 
naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) voor het trekken van de steekproef, het 
uitvoeren van de dataverzameling en het adviseren bij de vragenlijstconstructie.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Een baanloos bestaan. De betekenis van werk voor 
werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden

Samenvatting en conclusies

1 Een leven zonder werk

Een aanzienlijke groep mensen in Nederland neemt niet aan het arbeidsproces deel, 
door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het aantal niet-werkende werk zoekenden 
bedraagt eind 2009 ruim een half miljoen. Het betreft hier veelal mensen met een 
werkloosheids- of bijstandsuitkering; een deel is niet uitkeringsgerechtigd. Daarnaast 
hebben ruim 600.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de 
wao/w i a (cijfer ultimo 2008), van wie ongeveer driekwart niet werkt.
De laatste decennia zijn in de sociale zekerheid diverse wijzigingen doorgevoerd die in 
het teken stonden van versobering van de uitkeringen en het aanscherpen van de toe-
gangscriteria. Ook is steeds meer beleid ingezet om niet-werkenden zoveel en zo snel 
mogelijk aan het werk te krijgen. De achterliggende gedachte van dit activerende beleid 
is enerzijds dat een hoge arbeidsdeelname de verzorgingsstaat betaalbaar houdt, en 
anderzijds dat het hebben van een betaalde baan uiteindelijk het beste is voor de mensen 
zelf: werk geeft niet alleen inkomen, maar biedt ook ontplooiingsmogelijkheden, bevor-
dert het zelfrespect en stimuleert het hebben van sociale contacten.
In het onderzoek dat de laatste jaren op dit terrein werd uitgevoerd, was er veel aandacht 
voor de vraag hoe uitkeringsgerechtigden zo effectief mogelijk naar de arbeidsmarkt 
kunnen worden toegeleid. Onbelicht bleef echter wat het betekent om werkloos of 
arbeidsongeschikt te zijn. Het doel van dit rapport is na te gaan wat de gevolgen voor de 
betrokkenen zijn van een baanloos bestaan en hoe zij hun situatie ervaren. Daarbij staan 
de volgende vragen centraal.
-	 Welke veranderingen hebben zich voorgedaan op de arbeidsmarkt en in de sociale ze-

kerheid die van invloed kunnen zijn op de betekenis van arbeid in onze samenleving?
-	 Welke gevolgen hebben werkloosheid en arbeidsongeschiktheid voor de tevreden-

heid met het leven, en in hoeverre zijn mensen die door werkloosheid of arbeids-
ongeschiktheid niet kunnen werken sociaal uitgesloten?

-	 Welk belang hechten werklozen aan arbeid en wat doen ze om weer aan het werk te 
komen?

-	 Is het belang van het (kunnen) verrichten van betaald werk in de laatste decennia 
toegenomen, en zijn werklozen en arbeidsongeschikten nu in sterkere mate sociaal 
uitgesloten?

Ruim tien jaar geleden publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een vergelijken-
de studie onder werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden op basis van gegevens 
uit 1982 en 1995 (Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998). In 2007 is opnieuw een groot aantal werk-
lozen, arbeidsongeschikten en werkenden geïnterviewd. Dit rapport is gebaseerd op 
de gegevens uit 2007, waarbij tevens een vergelijking wordt gemaakt met 1982 en 1995. 
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Het accent ligt op de structurele effecten van niet-werken en de veranderingen die zich 
daarin de laatste decennia hebben voorgedaan. Enkele sociale gevolgen van de recente 
economische crisis zijn onlangs in de rapportage Werkloos in crisistijd (Vrooman 2009) al in 
kaart gebracht door het scp.

2 Resultaten: de betekenis van arbeid voor werkenden en niet-werkenden

Betaald werk prominenter geworden
Betaalde arbeid is de afgelopen decennia een steeds prominentere plaats gaan innemen 
in de Nederlandse samenleving. De arbeidsdeelname is sterk gestegen: had in 1985 onge-
veer de helft van de 15 tot 65-jarigen betaald werk van 12 uur per week of meer, in 2007 
was dit toegenomen tot 66%. Deze stijging komt voor het grootste deel voor rekening 
van vrouwen. Daarnaast heeft de toegenomen arbeidsdeelname van ouderen en niet-
westerse migranten hier een bijdrage aan geleverd. Door de grotere arbeidsdeelname 
wordt er in een gemiddelde week meer tijd aan werk besteed dan twintig jaar geleden: 
werkte de Nederlandse bevolking in 1985 gemiddeld 17 uur per week, in 2005 was dit 
ruim 6 uur meer. Ook in de sociale zekerheid lag de afgelopen decennia steeds meer 
nadruk op het belang van betaald werk. De voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor werkloosheids-, bijstands- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werden aan-
gescherpt. Het bevorderen van de uitstroom uit een uitkering naar werk kwam centraler 
te staan (o.a. meer nadruk op re-integratie); en werkgevers en werknemers werden door 
middel van financiële prikkels directer verantwoordelijk gesteld voor uitval door ziekte 
of werkloosheid.

Niet-werkenden minder tevreden met het leven dan werkenden
Werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten zijn over veel aspecten van hun leven, 
zoals hun dagelijkse bezigheden en hun vrienden- en kennissenkring, minder tevreden 
dan mensen met een betaalde baan. Ook hun oordeel over hun leven als geheel valt 
negatiever uit: terwijl negen van de tien werkenden (zeer) tevreden zijn met het leven dat 
ze op dit moment leiden, is dit voor slechts de helft van de werklozen en niet-werkende 
arbeidsongeschikten het geval. De geringere tevredenheid van niet-werkenden is voor 
een belangrijk deel toe te schrijven aan hun als slechter ervaren gezondheid. Daarnaast 
spelen hun beperkte financiële middelen en geringere sociale participatie een rol. 
Deze factoren verklaren het verschil echter niet helemaal.

Werklozen en arbeidsongeschikten in veel opzichten vaker sociaal uitgesloten dan 
werkenden
De mate van sociale uitsluiting is in dit onderzoek bepaald aan de hand van vier 
 indicatoren:
1 onvoldoende sociale participatie (zoals politieke desinteresse, sociaal isolement);
2 materiële deprivatie (niet goed kunnen voorzien in elementaire levensbehoeften, een 

tekort aan materiële goederen);
3 gebrek aan toegang tot sociale grondrechten (zich onveilig voelen, onvoldoende 

 toegang tot hulpverlenende instanties);
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4 tekortschietende normatieve integratie (de mate waarin men de plicht om te werken 
onderschrijft).

Werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten zijn in veel opzichten meer soci-
aal uitgesloten dan werkenden. Ten eerste zijn ze minder sociaal actief: ze verrichten 
minder vrijwilligerswerk dan werkenden en hebben minder contact met familie en 
vrienden. Ten tweede hebben niet-werkenden relatief vaak een tekort aan financiële 
middelen. Ongeveer een op de zes werklozen heeft naar eigen zeggen vaak of voort-
durend te  maken met betalingsachterstanden, en bijna de helft van de niet-werkenden 
heeft geen geld voor nieuwe kleren of een weekje vakantie per jaar. Ten derde voelen 
niet-werkenden zich vaker onveilig in hun buurt en hebben ze minder goed contact 
met dienst verlenende instanties. De laatstgenoemde indicator van sociale uitsluiting 
–  normatieve integratie – vormt een uitzondering in dit beeld: niet-werkenden hebben 
een even sterk arbeidsethos als werkenden.

Geen sprake van een werkloosheidscultuur…
In de literatuur worden werklozen soms getypeerd als calculerende burgers, die dank-
baar gebruik maken van de sociale zekerheid en weinig gemotiveerd zijn om aan het 
arbeidsproces deel te nemen (de zgn. cultuurbenadering). De werklozen in ons onder-
zoek geven echter niet de indruk dat zij hun situatie als voordelig zien of dat zij erin 
berusten: het merendeel vindt het bijzonder vervelend zonder werk te zijn en zou graag 
weer aan het werk gaan. Ook zijn de werklozen niet kieskeuriger in het werk dat ze 
 zouden accepteren dan werkenden. Dit wijst erop dat er in Nederland over het algemeen 
geen sprake is van de cultuurbenadering van werkloosheid. Als er al een groep is die 
calculerend staat tegenover werk en sociale zekerheid, dan betreft het slechts een kleine 
minderheid (zie ook Hoff en Van Echtelt 2008).

…maar een groot deel van de werklozen zoekt niet naar werk
Tegelijkertijd zijn de werklozen in ons onderzoek lang niet allemaal actief op zoek naar 
werk: een derde van de niet-werkende werkzoekenden heeft in de voorafgaande vier 
weken niets gedaan om aan werk te komen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou zijn 
dat ze denken dat het toch geen zin heeft om te solliciteren, omdat hun kansen op de 
arbeidsmarkt klein zijn. Dit wordt ook wel het discouraged worker-effect genoemd. Inder-
daad zien de werklozen in ons onderzoek hun situatie over het algemeen somber in: 
de meerderheid vindt zijn kansen om weer aan het werk te komen (zeer) slecht. Geper-
cipieerde arbeidsmarktkansen of opvattingen over arbeid blijken echter geen afdoende 
verklaring te bieden voor het geringe zoeken naar werk. Wat er vooral toe doet, is of 
iemand wel of niet een sollicitatieplicht heeft. Daarnaast zoeken met name niet-westerse 
migranten en langdurig werklozen relatief weinig actief naar werk.

Niet-werken is misschien pijnlijker geworden
Werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten waren in 2007 over het geheel 
genomen minder tevreden met hun leven dan in 1995. De daling was vooral fors bij 
niet-werkende arbeidsongeschikten: was in 1995 nog bijna driekwart van hen tevreden 
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met het leven dat ze leidden, in 2007 was dit minder dan de helft. Ook werklozen zijn in 
2007 op een aantal aspecten van het leven minder tevreden dan ruim tien jaar daarvoor. 
Zij schrijven in 2007 ook minder voordelen toe aan hun baanloze bestaan dan in 1995. 
Dat werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten minder tevreden zijn, valt des te 
meer op wanneer zij worden afgezet tegen werkenden: deze laatsten zijn in 2007 juist 
meer tevreden over hun leven dan in 1995.

Ook ten aanzien van hun financiële positie zijn niet-werkenden er over het geheel 
genomen op achteruitgegaan. Ze lenen bijvoorbeeld vaker geld en gaan vaker op 
koopjes jacht. Tot slot is de sociale participatie (vrijwilligerswerk, politieke betrokken-
heid, enz.) van werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten constant gebleven 
tussen 1995 en 2007, terwijl die bij werkenden is gestegen. Weliswaar zijn niet- 
werkenden er op dit punt dus niet op achteruitgegaan, maar zij volgen niet de trend van 
een hogere mate van sociale participatie.

De slechtere situatie van niet-werkenden is voor een deel te verklaren door verande-
ringen in de groepssamenstelling (naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit 
en gezondheid), die onder meer te maken hebben met de gunstige economische 
conjunctuur in 2007 en met de aangescherpte toelatingseisen voor de wao. Zulke 
compositieveranderingen kunnen het verschil echter niet geheel verklaren. Mogelijk 
is niet-werken in twee opzichten pijnlijker geworden. Op de eerste plaats kan het 
aangescherpte beleid een directe invloed hebben gehad op de financiële situatie van 
niet-werkenden: zij worden minder, of gedurende een minder lange periode, gecom-
penseerd voor het verlies aan inkomen. Daarnaast kan het toegenomen belang dat in 
onze samenleving aan werk wordt gehecht een rol hebben gespeeld. Door de gestegen 
arbeidsparticipatie en het grote belang dat vanuit het beleid aan betaalde arbeid wordt 
gehecht, krijgt het arbeidsdomein vermoedelijk een centralere plaats in het leven van 
mensen. Deze ontwikkelingen hebben mogelijk een paradoxaal effect: hoe meer men-
sen participeren op de arbeidsmarkt, des te pijnlijker wordt het als men daar om de een 
of andere reden niet aan kan deelnemen.

3 Aangrijpingspunten voor beleid

Arbeid verhoogt het welbevinden
Een van de argumenten voor het huidige arbeidsmarktbeleid is dat het verrichten van 
betaald werk goed is voor het welbevinden van mensen. Het biedt niet alleen inkomen, 
maar ook mogelijkheden tot zelfontplooiing en geeft tijdsstructering. Bovendien wordt 
het gezien als het belangrijkste middel om sociale uitsluiting tegen te gaan. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat mensen met betaald werk tevredener zijn met hun leven 
en minder sociaal uitgesloten zijn dan mensen zonder werk. Ook wanneer rekening 
wordt gehouden met verschillen in gezondheid en andere achtergrondkenmerken blij-
ken werklozen en arbeidsongeschikten minder tevreden te zijn dan werkenden. Hieruit 
kan men concluderen dat het verrichten van betaald werk het welbevinden van mensen 
inderdaad vergroot. In dat opzicht ondersteunen de resultaten de argumentatie achter 
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het activerend arbeidsmarktbeleid. De keerzijde van het activerend beleid is echter dat 
de achterblijvers, degenen die er niet in slagen aan het werk te komen, zich des te sterker 
bevestigd zien in hun nadelige situatie.

Waarbij zijn mensen meer gebaat: werk of een uitkering?
Het uitgangspunt van het huidige beleid is dat mensen meer geholpen zijn als ze weer 
aan het werk gaan dan wanneer ze thuis blijven met een uitkering. Het wordt niet sociaal 
gevonden om mensen een uitkering te geven zonder dat zij zicht hebben op meedoen 
in de samenleving. Deze opvatting komt het meest uitgesproken naar voren indien men 
het recht op uitkering zou vervangen door het recht op werk, of in een striktere variant 
de plicht tot werk. In zekere zin is dit recentelijk ingevoerd voor werkloze jongeren tot 
27 jaar, via de Wet investering jongeren (w ij). Gemeenten zijn verplicht deze jongeren 
een aanbod te doen voor werk of een opleiding, dat zij in beginsel moeten aanvaarden. 
Jongeren die niet kunnen werken of leren, bijvoorbeeld omdat zij arbeidsgehandicapt 
zijn, komen nog wel in aanmerking voor financiële ondersteuning (bv. via de Wajong). 
Onlangs heeft de gemeente Rotterdam aangekondigd ook voor mensen boven de 27 
jaar een proefproject te starten waarin hetzelfde principe centraal staat: bijstands-
gerechtigden wordt passend werk aangeboden, mensen die weigeren de baan aan te 
nemen komen niet in aanmerking voor een uitkering.
Het valt echter te betwisten of het strikt en onvoorwaardelijk opleggen van een plicht tot 
werken maatschappelijk gezien wenselijk en haalbaar is. Een deel van de betrokkenen 
zal onvoldoende geëquipeerd zijn om te kunnen functioneren in een baan. Te denken 
valt aan mensen met psychische problemen, verslaafden, ex-gedetineerden en mensen 
met schulden of huisvestingsproblemen. Als zij al aan het werk (kunnen) gaan, dan moet 
nog maar blijken of ze de baan ook op langere termijn weten te behouden. Het is niet 
ondenkbaar dat een deel van hen uiteindelijk tussen wal en schip zal belanden, oftewel 
werk noch uitkering zal hebben.

Werkgevers aan zet
Naast de vraag of mensen zelf kunnen en willen werken, speelt nog de kwestie of werk-
gevers hen in dienst willen nemen. De groep werklozen en arbeidsongeschikten bestaat 
voor een relatief groot deel uit mensen met ongunstige arbeidsmarktkansen, zoals laag-
opgeleiden, ouderen, niet-westerse migranten en personen met een slechte gezondheid. 
Veranderingen in het beleid hebben ervoor gezorgd dat werkgevers meer (financieel) 
verantwoordelijk zijn geworden voor het voorkómen van verzuim en arbeidsongeschikt-
heid. Dit heeft ertoe geleid dat zij nog voorzichtiger zijn geworden met het in dienst 
nemen van mensen met een (verondersteld) hoog gezondheidsrisico (zie bv. Jehoel-
Gijsbers 2007).
Het beleidsmatig beïnvloeden van de kosten en baten voor werkgevers kan hier een uit-
weg bieden, bijvoorbeeld door eventuele aanpassingen op de werkplek te subsidiëren 
of werkgevers financieel te ontlasten van het verhoogde risico op uitval door ziekte. Er 
wordt al veel gedaan op dit terrein, maar een aantal regelingen staat op het moment 
onder druk (waaronder de Wsw). De bezwaren hebben te maken met de beperkte uit-
stroom naar betaald werk en de zorg dat beschermde arbeid reguliere arbeid verdringt 
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en de concurrentieverhoudingen verstoort. Wanneer het uitgangspunt wordt gehanteerd 
dat iedereen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt, zou de effectiviteit van de 
regelingen wellicht niet alleen beoordeeld moeten worden op de uitstroomkansen en de 
externe effecten op de arbeidsmarkt. Voor mensen die echt niet op de reguliere arbeids-
markt aan de slag kunnen, zijn vormen van sheltered employment uiteindelijk de enige 
mogelijkheid om te kunnen profiteren van de positieve effecten van werk.

Het zoeken naar werk: geen moreel probleem, maar een gedragsprobleem
Het is merkwaardig te moeten constateren dat een aanzienlijk deel van de werklozen 
niet zoekt naar werk, terwijl zij hun situatie wel als nadelig zien. Werklozen die niet 
solliciteren lijken zichzelf daarmee in de vingers te snijden. Hoe kan het zijn dat zij niet 
zoeken naar werk, terwijl een baanloos bestaan tegelijkertijd pijnlijk blijkt te zijn?
Een deel van de verklaring ligt mogelijk buiten de betrokken individuen; mismatches in 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en institutionele factoren (een beperkt verschil 
tussen loon en uitkering, weinig effectieve re-integratievoorzieningen, lichte sancties 
die weinig voortvarend worden opgelegd, enz.) kunnen er in theorie toe leiden dat 
mensen wel willen werken, maar niet actief gaan zoeken. Zeker zo belangrijk is echter 
hoe het mechanisme ‘wel willen, maar niet zoeken’ bij de betrokkenen ontstaat. 
Het is natuurlijk mogelijk dat bepaalde omstandigheden het zoeken naar werk in de 
weg staan, zoals gezondheidsbeperkingen of de zorg voor anderen. In het onderzoek 
geeft het merendeel van de werklozen echter aan op korte termijn beschikbaar te 
zijn voor de arbeidsmarkt, wat betekent dat ze dan ook in staat zouden moeten zijn te 
solliciteren. De social rationality-benadering biedt mogelijk een alternatieve verklaring. 
Deze theorie is gebaseerd op de idee dat de sociale context bepalend is voor de manier 
waarop mensen keuzes maken: waarop vestigen zij hun aandacht, wat betrekken zij in 
hun keuzeproces en wat missen zij in hun overwegingen (Lindenberg 2001, 2006; zie 
ook Van Echtelt 2007)? In het dagelijks leven is de aandacht van werklozen waarschijnlijk 
niet nadrukkelijk gevestigd op de nadelige gevolgen die niet-werken op de langere 
termijn heeft. Men is veelal bezig met de dagelijkse beslommeringen, en het belang 
van het zoeken naar werk verdwijnt gemakkelijk naar de achtergrond. In kwalitatief 
onderzoek naar werkloosheid is veelvuldig omschreven dat het ‘leven langzamer gaat’ 
als je werkloos bent: ondanks zeeën van tijd kunnen mensen zich nergens toe zetten. 
Men zou dit kunnen beschouwen als een manifestatie van de tyranny of small decisions 
(Kahn 1966) – het cumulatieve effect van kleine beslissingen, met opgeteld een resultaat 
dat men nooit beoogde, maar dat toch het gevolg is van de aaneenschakeling van 
iemands afzonderlijke keuzes. Zo kan de cumulatie van de beslissingen om ‘vandaag 
even niet te solliciteren’ leiden tot een situatie die men eigenlijk niet wenst: langdurige 
werkloosheid.
Wanneer werklozen weinig naar werk zoeken, moet de oorzaak dus niet zozeer worden 
gezocht in een negatieve houding ten opzichte van arbeid. Dat blijkt uit de hier gevonden 
resultaten, met de voor de hand liggende gevolgtrekking dat het activeringsbeleid 
zich niet primair zou moeten richten op het bestrijden van een veronderstelde 
werkloosheidscultuur. Werklozen erop wijzen dat zij een plicht hebben om te werken of 
dat betaalde arbeid een groot belang heeft, resulteert er niet in dat zij banen aanvaarden. 
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Werklozen onderschrijven immers in het algemeen deze opvattingen. Eerder lijkt 
het zinvol het gedragsprobleem aan te vatten: mensen willen wel werken, maar het 
komt er niet van te solliciteren. De social rationality-benadering volgend zou men dit 
moeten aanpakken door de alledaagse omstandigheden van werklozen zodanig te 
veranderen dat het zoeken van werk een saillantere plaats in hun dagelijks leven krijgt. 
Het persoonlijk contact met dienstverlenende instanties (u w v Werkbedrijf, dienst 
Werk en inkomen) kan hierin een belangrijke rol spelen. Ter illustratie: het maakt 
verschil of mensen naar huis worden gestuurd met een sollicitatieplicht en een afspraak 
over twee maanden, of dat zij wekelijks contact hebben met de instantie, dagelijks 
e-mailcontact kunnen zoeken met medewerkzoekenden, en een ochtend per week aan 
een sollicitatiegroep deelnemen. Hoewel er in de beleidspraktijk op dit terrein al het een 
en ander is ondernomen, verdient de totale sociale context waarbinnen het zoekgedrag 
van werklozen op microniveau tot stand komt meer aandacht.



16

een ba anlo os besta an

1 De betekenis van arbeid voor werkenden en 
niet-werkenden

Het huidige arbeidsmarktbeleid is erop gericht het volume in de sociale zekerheid te 
beperken en mensen die wegens werkloosheid en arbeidsongeschiktheid niet werken, 
zoveel en zo snel mogelijk terug te leiden naar de arbeidsmarkt. Kostenbesparing is 
daarbij een belangrijk argument, maar de beleidsdoelstelling is tevens geënt op de 
gedachte dat het voor de betrokkene zelf het beste is om weer aan het werk te gaan. 
Betaalde arbeid zorgt immers niet alleen voor inkomen, maar ook voor tijdstructurering 
en zingeving, en voor integratie in het maatschappelijk leven (De Beer 1999, 2001a). Voor 
veel mensen in onze samenleving blijft echter niet kunnen werken door werkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid de realiteit. Het aantal niet-werkende werkzoekenden bedraagt 
eind 2009 ruim een half miljoen. Het betreft hier veelal mensen met en werkloosheids- 
of bijstanduitkering, een deel is niet uitkeringsgerechtigd. Daarnaast hebben ruim 
600.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de wao/w i a (cijfer 
ultimo 2008), van wie ongeveer driekwart niet werkt. De omvang van deze groep maakt 
het van belang na te gaan wat een baanloos bestaan voor hen betekent en hoe zij hun 
situatie ervaren.
De afgelopen decennia is er veel veranderd op de arbeidsmarkt en in de sociale zeker-
heid. De arbeidsdeelname is gestegen, meer vrouwen zijn gaan werken, de beroeps-
bevolking omvat meer hoger opgeleiden, ouderen en niet-westerse migranten,1 en het 
aandeel personen dat in deeltijd werkt is toegenomen. De veranderingen die zich in de 
sociale zekerheid hebben voorgedaan stonden in het teken van activering, versobering 
van de duur en hoogte van de uitkering en het aanscherpen van de toegangscriteria. De 
vraag is wat deze ontwikkelingen betekenen voor de positie van werklozen en arbeids-
ongeschikten in onze samenleving en voor hun houding ten opzichte van arbeid en 
sociale zekerheid.

De betekenis van werk
Uit onderzoek blijkt dat werklozen in vergelijking met werkenden gemiddeld een 
lager welzijn en een mindere kwaliteit van leven ervaren dan werkenden (Reeuwijk en 
Besseling 1997; McKee-Ryan et al. 2005, Hultman et al. 2006). Het hebben van betaald 
werk wordt in vrijwel alle Europese landen beschouwd als een voorwaarde voor een goed 
leven (Alber en Fahey 2004). Mensen blijken zich ook moeilijk aan te kunnen passen 
aan een situatie van onvrijwillige werkloosheid (Clark et al. 2008). Waarom is het voor 
mensen zo belangrijk om betaald werk te kunnen verrichten? In de economische theorie 
wordt het ‘nut van werken’ impliciet of expliciet toegeschreven aan het inkomen dat 
erdoor gegenereerd wordt (Smith 1994). Onderzoek laat echter zien dat het negatieve 
effect van werkloosheid op het welbevinden blijft bestaan wanneer gecontroleerd wordt 
voor het verlies in inkomen. Dit wijst erop dat werkloosheid naast het inkomensverlies 
ook een zelfstandige invloed heeft op het welbevinden (Frey en Stutzer 2002).
In de sociaal-psychologische literatuur wordt gesteld dat werk niet alleen een bron van 
inkomen is, maar ook bijdraagt aan sociale integratie en maatschappelijke participatie, 
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ontplooiingsmogelijkheden biedt en politieke en maatschappelijke invloed verschaft 
(De Beer 1999, 2001a; De Witte 1993). Een vaak genoemde theoretische benadering in dit 
verband is het Latente deprivatiemodel van Jahoda (1979, 1982; zie ook Hoff en  
Jehoel-Gijsbers 1998). Zij stelt dat werk, naast de manifeste functie van inkomens-
generering, ook een aantal latente voordelen heeft die belangrijk zijn voor het 
welbevinden van individuen, namelijk:
– het structureren van de tijd van individuen;
– het verschaffen van sociale contacten;
– het mogelijk maken een bijdrage te leveren aan de maatschappij;
– het leveren van status en identiteit: men ontvangt respect door het werk;
– het bieden van kansen tot zelfontplooiing en de ontwikkeling van competenties en 

vaardigheden.

De Beer (2001a: 313, 2001b: 67) concludeert dat arbeid in onze samenleving vooral zo 
belangrijk is ‘doordat we het zo belangrijk vinden’. Het nut van werken is gelegen in 
het belang dat onze samenleving hecht aan het hebben van werk. Of zoals de filosoof 
De Botton het formuleert:

‘Er wordt zozeer van uitgegaan dat onze beroepskeuze onze identiteit bepaalt dat we van 
mensen die we ontmoeten niet in de eerste plaats willen weten waar ze vandaan komen of 
wie hun ouders zijn maar vooral wat ze dóén, vanuit de gedachte dat de weg naar een zinvol 
bestaan noodzakelijkerwijs door de poort van bezoldigde arbeid leidt.’ (De Botton 2009: 113)

Niet kunnen werken is vooral een gemis voor groepen in de samenleving waarvan wordt 
verwacht dat zij betaald werk verrichten. Dit verklaart ook waarom bijvoorbeeld gepen-
sioneerden over het algemeen heel tevreden zijn met hun leven, terwijl zij het toch ook 
zonder de voordelen van werk moeten stellen.

Probleemstelling
Begin jaren tachtig heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport gepubliceerd 
waarin een vergelijkende studie werd gedaan onder werklozen, arbeidsongeschikten 
en werkenden (Becker et al. 1983; Becker en Vink 1984). Hierin werd op basis van data-
bestanden uit 1974 en 1982 ingegaan op de verschillen in beleving van de eigen situatie 
door werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden en op mogelijke veranderingen 
door de tijd in de leefsituatie van werklozen en arbeidsongeschikten. Als vervolg hierop 
verscheen ruim tien jaar geleden Een bestaan zonder baan (Hoff en Jehoel Gijsbers 1998) 
waarin dezelfde vraagstelling werd beantwoord op basis van een gegevensbestand uit 
1995. In 2007 is opnieuw een groot aantal werklozen, arbeidsongeschikten en werken-
den geïnterviewd, waarbij veel vragen uit de studie van 1995 zijn herhaald. Dit biedt 
de mogelijkheid na te gaan of de gevolgen van niet-werken in de loop der jaren zijn 
gewijzigd. Het onderhavige rapport kan dus worden beschouwd als een vervolg op deze 
eerdere publicaties.
Het accent ligt op de structurele effecten van niet-werken, en de veranderingen die zich 
daarin de laatste decennia hebben voorgedaan. In de rapportage Werkloos in crisistijd 
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(Vrooman 2009) bracht het scp onlangs al enkele sociale gevolgen van de economische 
crisis in kaart. 
Het doel van deze studie is na te gaan wat de gevolgen zijn van een baanloos bestaan 
voor de betrokkenen en hoe zij hun situatie ervaren. Daarbij staan de volgende vragen 
centraal:
– Welke veranderingen hebben zich voorgedaan op de arbeidsmarkt en in de 

sociale zekerheid die van invloed kunnen zijn op de betekenis van arbeid in onze 
samenleving? (hoofdstuk 2)

– Welke gevolgen hebben werkloosheid en arbeidsongeschiktheid voor de tevreden-
heid met het leven, en in hoeverre zijn mensen die door werkloosheid of arbeids-
ongeschiktheid niet kunnen werken sociaal uitgesloten? (hoofdstuk 3)

– Welk belang hechten werklozen aan arbeid en wat doen ze om weer aan het werk te 
komen? (hoofdstuk 4)

– Is het belang van het (kunnen) verrichten van betaald werk in de laatste decennia 
toegenomen, en zijn werklozen en arbeidsongeschikten nu in sterkere mate sociaal 
uitgesloten? (hoofdstuk 5)

Data en definities
Voor beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van gegevens uit het 
onderzoek Leefsituatie van werkenden en niet-werkenden (lw w). Dit rapport is geba-
seerd op de gegevens uit 2007, waarbij tevens een vergelijking wordt gemaakt met 1982 
en 1995. Voor een uitgebreide beschrijving van het steekproefkader, het verloop van het 
veldwerk, de omvang en samenstelling van de responsgroep en een bespreking van de 
inhoud van de vragenlijst, wordt verwezen naar bijlage A (te vinden via www.scp.nl bij 
het desbetreffende rappport). We beperken ons hier tot een beschrijving van de onder-
zochte groepen.
In dit rapport worden vijf groepen onderscheiden, te weten werkenden, recente baanvin-
ders, werkende arbeidsongeschikten, niet-werkende arbeidsongeschikten en werklozen.

Werkenden zijn gedefinieerd als personen in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar die ten 
minste één uur per week werkzaam zijn en geen arbeidsongeschiktheids-, werkloos-
heids- of bijstandsuitkering ontvangen.
Recente baanvinders zijn de respondenten die ten tijde van de steekproeftrekking nog 
werkloos waren, maar op het moment van het interview inmiddels betaald werk hadden. 
Zij blijken op achtergrondkenmerken dusdanig te verschillen van zowel degenen die 
al langere tijd werken als de werklozen, dat zij als aparte groep zijn meegenomen in de 
analyses. Afgezien van hun recente transitie van werkloosheid naar werk worden zij op 
dezelfde manier gedefinieerd als de werkenden.
Werkende arbeidsongeschikten zijn personen in de leeftijd van 18-64 jaar die volgens de gege-
vens van de uitkeringsinstantie u w v een gedeeltelijke of volledige wao -uitkering ont-
vangen en die tevens voor ten minste één uur per week betaald werk verrichten.
Niet-werkende arbeidsongeschikten zijn op dezelfde wijze gedefinieerd als werkende arbeids-
ongeschikten, maar verrichten geen betaalde arbeid.
Werklozen zijn afgebakend als personen in de leeftijd van 18-64 jaar die ten minste drie 
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maanden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (c w i) staan ingeschreven als niet-wer-
kende werkzoekende voor werk van ten minste één uur per week. Alleen werklozen die 
geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen zijn in deze groep meegenomen.
De aantallen respondenten volgens de bovenstaande indeling staan vermeld in tabel 1.1.

Tabel 1.1

Aantal respondenten per categorie, 1982, 1995 en 2007 (ongewogen aantallen)

1982 1995 2007

werkenden 906 581
recente baanvinders 92 257
werkende arbeidsongeschikten 45 117
niet-werkende arbeidsongeschikten 345 381
werklozen 391 501 324

Bron: scp ( lw w ’82-’95); scp/cbs (lw w ’07)

Om uitspraken te kunnen doen over de populatie van werkenden, werklozen en arbeids-
ongeschikten in Nederland, zijn alle personen in een responsgroep voorzien van een 
gewicht. Met deze herweging naar achtergrondkenmerken wordt gecorrigeerd voor een 
relatief hoge – of juist lage – respons binnen bepaalde subgroepen. Tenzij anders ver-
meld, zijn in dit rapport gewogen resultaten gepresenteerd.

Noot
1 Onder niet-westerse migranten wordt zowel de eerste als de tweede generatie verstaan. 
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2 Ontwikkelingen op het terrein van arbeid en 
sociale zekerheid

In dit hoofdstuk geven we een beknopte beschrijving van de ontwikkelingen die zich 
het afgelopen decennium1 in Nederland hebben voorgedaan op het terrein van arbeid en 
sociale zekerheid. Zonder hierbij volledig te willen zijn, schetsen we een globaal beeld 
van relevante ontwikkelingen teneinde de resultaten in het empirische deel van het 
 rapport beter te kunnen duiden en antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag.

2.1 Ontwikkelingen op het terrein van arbeid

Tijd besteed aan arbeid
In het Tijdbestedingsonderzoek (t bo) van het scp wordt elke vijf jaar aan mensen 
gevraagd om een beschrijving te geven van de activiteiten die zij verrichten in een 
gemiddelde week (zie Breedveld et al. 2006). Gebleken is dat de tijd die in Nederland 
aan betaalde arbeid wordt besteed de afgelopen decennia is toegenomen (zie tabel 2.1). 
Besteedde in 1985 de Nederlandse bevolking van 20-64 jaar gemiddeld ruim 17 uur per 
week aan betaald werk (excl. reistijd), in 2005 was dit ruim 6 uur meer. Deze toename is 
voor een groot deel toe te schrijven aan de hogere participatiegraad van vrouwen. Het 
jaar 1985 was het beginpunt van de opwaartse trend in het aantal uren dat per hoofd van 
de bevolking aan arbeid wordt besteed. Vanaf de jaren zestig had het aantal gewerkte 
uren juist een sterke daling laten zien, onder andere door arbeidsduurverkorting en een 
afnemende participatiegraad (niet in de tabel, zie De Beer 2001b).
De tijd die mensen met betaald werk gemiddeld aan arbeid besteden (inclusief over-
werk) lag de afgelopen decennia steeds rond de 35 uur per week. De gemiddelde feite-
lijke arbeidsduur van mannen is in de periode 1985-2005 gestegen van 38 naar 40 uur 
per week, terwijl de arbeidsduur van vrouwen constant is gebleven (28 à 29 uur). De 
arbeidsduur van werkenden laat niettemin een stabiel patroon zien, doordat de  stijging 
van de arbeidsduur van werkende mannen wordt gecompenseerd door het grotere 
aandeel (in deeltijd) werkende vrouwen. Terwijl de werkende beroepsbevolking in 1985 
voor ongeveer 30% uit vrouwen bestond, was dit in 2005 gestegen naar ongeveer 40% 
(cbs  StatLine).
De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen heeft overigens niet tot een volledige 
herverdeling van taken geleid: in 2005 besteedden vrouwen nog steeds ruim tweemaal 
zoveel tijd aan huishoudelijke taken als mannen. Met de teloorgang van het traditionele 
kostwinnersmodel is het aantal taakcombineerders – mensen die zowel aan betaald 
werk als aan zorg- en huishoudelijke taken ten minste 12 uur per week besteden – sinds 
de jaren tachtig fors toegenomen. Ook de reistijd van en naar het werk laat een stij-
gende lijn zien. Doordat mensen steeds meer tijd zijn gaan besteden aan verplichtingen 
(werk, opleiding en zorgtaken, zie tabel 2.1) is de vrije tijd in uren sinds de jaren tachtig 
 afge nomen.
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Tabel 2.1

Tijdsbesteding, bevolking van 20-64 jaar, 1985-2005 (in uren per week)

1985 1990 1995 2000 2005

verplichtingen
betaald werk (incl. reistijd) 19,1 21,0 22,6 25,2 26,0
opleiding 2,7 3,3 2,8 2,3 2,4
zorgtaken 21,7 20,1 20,3 20,0 20,2
totaal 43,6 44,4 45,7 47,4 48,6

gewerkte uren allen
arbeidsduur (excl. reistijd) 17,3 19,0 20,4 22,5 23,5
arbeidsduur mannen 26,3 27,8 29,9 31,1 31,0
arbeidsduur vrouwen 8,1 9,9 11,3 14,0 16,0

gewerkte uren werkenden
arbeidsduur werkenden (excl. reistijd) 35,3 35,3 35,4 34,4 35,6
arbeidsduur werkende mannen 37,6 38,3 38,9 38,6 40,2
arbeidsduur werkende vrouwen 28,8 28,3 28,5 27,5 28,9

Bron: scp (tbo ’85-’05); Breedveld et al. (2006)

Arbeidsdeelname
De arbeidsdeelname is de afgelopen decennia sterk toegenomen (tabel 2.2). Deze stijging 
komt voor het grootste deel voor rekening van vrouwen: de netto-arbeidsparticipatie2 
van vrouwen is gestegen van 44% in 1995 naar 57% in 2007. Ook de arbeidsparticipatie 
van ouderen (55-64 jaar) is het afgelopen decennium gestegen, hoewel er nog steeds 
relatief weinig mensen van deze leeftijd betaalde arbeid verrichten. De netto participatie 
van de jongste leeftijdscategorie (15-24 jaar) is vrij constant en blijft veel lager dan 
het gemiddelde van de potentiële beroepsbevolking. Wel is de arbeidsdeelname van 
 jongeren afhankelijk van de conjunctuur: wanneer het slecht gaat met de economie 
blijven zij gemiddeld langer op school. De arbeidsdeelname van migranten, tot slot, is 
toege nomen, maar blijft relatief laag. Die lage arbeidsdeelname is deels toe te schrijven 
aan een lager gemiddeld opleidingsniveau (cbs 2007).
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Tabel 2.2

Nettoparticipatie en werkloosheid, 1985-2007 (in procenten)

1985 1990 1995 2000 2005 2007

nettoparticipatiea

totaal 49,1 55,2 57,8 64,5 63,2 66,2
vrouwen 30,3 38,8 43,5 52,0 53,0 57,2
15-24-jarigen 36,9 42,1 38,6 44,0 37,7 40,4
55-64-jarigen 26,8 25,8 25,7 33,6 38,2 42,7
niet-westerse migranten 32,4 37,4 40,2 47,7 49,2 53,3
basisonderwijs 33,6 32,6 31,9 36,9 33,9 36,2

werkloosheidb

totaal 9,1 6,9 8,1 3,8 6,5 4,5
vrouwen 11,9 10,9 11,1 5,4 7,8 5,8
15-24-jarigen 15,1 10,4 13,2 6,7 13,2 9,2
55-64-jarigen 3,2 3,7 4,2 3,0 6,0 5,4
niet-westerse migrantenc 32,7 25,6 24,9 11,0 16,4 10,3
basisonderwijs 14,6 13,6 15,8 7,6 12,7 9,2

a  Als percentage van de bevolking van 15-64 jaar (de potentiële beroepsbevolking).
b  Als percentage van de beroepsbevolking.
c De sterke daling in het werkloosheidspercentage van niet-westerse migranten is mogelijk het 

gevolg van een trendbreuk door wijziging in de bevraging naar herkomst in 1987 en 1996.

Bron: cbs (StatLine)

Samenstelling van de potentiële beroepsbevolking
In de samenstelling van de Nederlandse bevolking is een aantal duidelijke, en inmid-
dels vaak besproken trends waarneembaar. Ten eerste verandert de leeftijdsopbouw van 
de bevolking: het aandeel ouderen neemt toe, terwijl het aandeel jongeren afneemt. 
Tabel 2.3 laat zien dat het aandeel personen van 45 jaar en ouder in de potentiële 
beroepsbevolking is gestegen van 30% in 1985 naar 40% in 2007, terwijl het aandeel 
personen van 15-35 jaar is gedaald van 50% naar 37%. Ten tweede neemt het aantal 
hoger opgeleiden (hbo of wo) toe. Was in 1990 nog maar 16% van de potentiële beroeps-
bevolking hoogopgeleid, in 2007 bedroeg dit ruim een kwart. Daarnaast is het aandeel 
migranten sterk gestegen. Zo bedroeg in 1985 het aandeel niet-westerse migranten 
ruim 4% van de potentiële beroepsbevolking, tegenover ruim 10% in 2007. Het groei-
tempo van de niet-westerse bevolking is sinds het begin van deze eeuw sterk gedaald, 
onder andere als gevolg van een strenger immigratiebeleid. De recente toename is voor 
een groot deel dan ook het gevolg van de groei van de tweede generatie migranten 
(cbs 2007). Tot slot verandert de samenstelling van de Nederlandse huishoudens: het 
aandeel personen dat zonder partner woont neemt toe, van 17% in 1995 tot 20% in 2007. 
Het is aannemelijk dat de ontkerkelijking, het hoge aantal echtscheidingen en de eman-
cipatie van vrouwen hier debet aan zijn. Vaak wordt het groeiende aantal alleenstaanden 
ook gezien als een teken van toenemende individualisering in onze samenleving.
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Tabel 2.3

Samenstelling van de bevolking van 15-64 jaar, naar enkele achtergrondkenmerken, 1985-2007  

(in procenten)

1985 1990 1995 2000 2005 2007

leeftijd
15-24 jaar 25,3 23,1 19,6 17,5 17.7 17,8
25-34 jaar 23,8 24,4 24,8 23,1 19,8 18,7
35-44 jaar 21,2 22,6 22,4 23,5 23,8 23,6
45-54 jaar 15,7 16,3 19,4 21,2 21,0 21,5
55-64 jaar 14,1 13,6 13,8 14,7 17,6 18,5

opleidingsniveaua

laag (lo, vmbo) - 48,3 41,8 38,7 33,6 32,2
middel (havo, vwo, mbo) - 36,0 38,7 39,1 41,2 41,8
hoog (hbo, wo) - 15,7 19,5 22,2 25,2 25,9

etniciteit
totaal migranten 13,0 14,4 16,4 18,1 20,0 20,3
westerse migranten 8,6 8,8 9,3 9,3 9,4 9,3
niet-westerse migranten 4,4 5,6 7,1 8,8 10,7 11,0

positie in het huishoudena

alleenstaand (incl. alleenstaande ouder) - - 16,8 17,7 19,1 19,8
samenwonend met partner - - 65,0 65,5 64,0 63,2
overig (incl. thuiswonend kind) - - 18,2 16,7 16,8 16,9

a  Exclusief institutionele bevolking (personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen).

Bron: cbs (StatLine); cbs (ebb’90-’07) scp bewerking

Aard van het werk
In de aard en organisatie van het werk hebben zich de afgelopen decennia belangrijke 
verschuivingen voorgedaan (De Beer 2001a; Steijn 2001; Van Ruysseveldt en Van Hoof 
2006). De snelle technologische ontwikkelingen en toenemende internationalise-
ring hebben geleid tot veranderingen in onder meer de manier waarop het werk is 
ge organiseerd. Ook heeft zich een verschuiving in de sectorstructuur voorgedaan, 
die eruit bestaat dat de werkgelegenheid in de industrie is afgenomen, terwijl het 
aandeel banen in de dienstensector is toegenomen. Een belangrijke vraag is welke 
invloed deze ontwikkelingen hebben op de kwaliteit van de arbeid. Hebben technolo-
gische veranderingen en veranderingen in de aard van het werk ook geleid tot betere 
arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud? In de wetenschappelijke literatuur worden 
doorgaans drie mogelijke scenario’s beschreven (De Beer 2001a: 23; Wielers en Van der 
Lippe 2009). In de regradatie these wordt gesteld dat de ontwikkelingen zullen leiden tot 
een verbetering van de kwaliteit van de arbeid. Door de technologische ontwikkelin-
gen kan het onaangename werk immers worden vervangen door machines en wordt 
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tevens werk gecreëerd  waarvoor een hoger opleidingsniveau vereist is. Daartegenover 
staat de degradatiethese, die stelt dat technologische ontwikkelingen zullen leiden tot 
een tayloristische wijze van organiseren, waarbij het werk wordt geautomatiseerd en er 
steeds minder ruimte is voor intellectuele uitdagingen en creativiteit. De polarisatiethese, 
ten slotte, houdt in dat er door een regradatieproces banen aan de bovenkant van de 
arbeidsmarkt worden  gecreëerd, terwijl tegelijkertijd door degradatie werkgelegenheid 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt ontstaat. Dit leidt ertoe dat het middensegment 
verdwijnt en de  verschillen in kwaliteit van de arbeid toenemen.

Aan de hand van de Standaard Beroepenclassificatie van het cbs kunnen de beroepen 
van de werkende beroepsbevolking worden ingedeeld naar niveau. Het niveau is geba-
seerd op de hoogte van de meest geëigende opleiding om het beroep uit te oefenen. 
In de beroepsstructuur worden vijf niveaus onderscheiden: elementair, lager, middel-
baar, hoger en academisch. Figuur 2.1 geeft de verdeling van beroepsniveaus weer van 
de werkende bevolking in de periode 1996-2008. In de afgelopen decennia is er sprake 
geweest van een stijging van het gemiddelde functieniveau; de twee hoogste niveaus 
vertoonden een groei. Opvallend is dat het laagste beroepsniveau in omvang tamelijk 
constant is gebleven. Het zijn vooral de (lagere) middengroepen die in omvang zijn 
 afgenomen (Batenburg et al. 2003; De Beer 2001a).

Figuur 2.1

Beroepsniveau werkzame beroepsbevolking, 1996-2008 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine); CBS (EBB’96-’08) SCP-bewerking
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De vraag is ook of arbeid er in de loop der jaren plezieriger op is geworden. Vaak 
wordt de kwaliteit van de arbeid beoordeeld op basis van vier dimensies: arbeids-
omstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen (De 
Beer 1996: 11). Arbeidsomstandigheden betreffen de fysieke omstandigheden waaronder 
men het werk uitvoert. Als we spreken van slechte arbeidsomstandigheden gaat het 
bijvoorbeeld om stank en lawaai en het moeten verrichten van zwaar, gevaarlijk en vies 
werk. De arbeidsinhoud heeft betrekking op de intrinsieke aspecten van het werk, zoals 
de functie-inhoud, het werktempo en afwisseling van werkzaamheden. De arbeids-
verhouding doelt op de relatie tussen werknemers en werkgevers. Arbeidsvoorwaarden, 
ten slotte, betreffen de extrinsieke aspecten van het werk, zoals loon en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Om vast te stellen in welke richting de kwaliteit van de arbeid zich 
heeft ontwikkeld, wordt in wetenschappelijk onderzoek als indicator vaak het oordeel 
van werknemers over deze aspecten gebruikt. De Beer (2001a) concludeert op basis 
hiervan dat geen van de eerder genoemde drie theses door de data wordt ondersteund. 
Opvattingen van werknemers over hun arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud ver-
tonen door de jaren heen namelijk een betrekkelijk stabiel patroon. Tabel 2.4 toont 
enkele gegevens, waaruit hetzelfde beeld naar voren komt.3

Tabel 2.4

Aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat ongunstige kenmerken van het werk rapporteert, 

1997-2006 (in procenten)

1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

fysieke arbeidsomstandigheden
werk waarbij veel kracht moet worden gezeta 24 23 23 23 23 24 25 24
lichamelijk zwaar werk 21 19 20 19 20 20 - -
vuil werk, inademing van vuile stoffen 19 18 18 17 19 19 - -
blootstaan aan lawaaia 9 9 9 10 9 10 10 9
stank in werkomgeving 9 8 8 7 8 8 - -
gevaarlijk werk 5 5 5 5 6 6 - -

tijdsdruk
in hoog tempo moeten werken 43 - 40 41 41 41 - -
onder hoge tijdsdruk moeten werken 32 31 30 29 28 27 - -

arbeidsverhoudingen
ontevreden over leiding 21 19 18 19 17 20 - -
slechte onderlinge sfeer 18 15 15 15 14 16 - -

arbeidsvoorwaarden
beloning is slecht 19 19 18 16 17 18 - -

a Gegevens 1997-2005 uit Enquête beroepsbevolking (ebb), gegevens 2006 uit Nationale enquête 
arbeidsomstandigheden (ne a).

Bron: Vrooman et al. (2007) op basis van cbs (pol s’97-’04) en cbs (2006); tno/cbs (2007)
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Flexibilisering van de arbeid
Aan het begin van deze eeuw werd vaak gesproken over het ontstaan van een zogenaam-
de 24 uurseconomie. Veeleisende consumenten en een grote mate van (internationale) 
concurrentie zouden het voor bedrijven noodzakelijk maken dag en nacht beschikbaar te 
zijn voor de cliënt. Flexibiliteit van werkgevers en werknemers zou de oplossing zijn om 
zich staande te houden in de veeleisende markt. Een grotere mate van autonomie in de 
plaats en het tijdstip van de uitvoering van het werk ligt ook in lijn met het toenemende 
aantal tweeverdieners en taakcombineerders. Flexibele arbeidstijden en de mogelijk-
heid om thuis te werken zouden het gemakkelijker moeten maken arbeid en zorg te 
combineren. In het kader van de flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt ook vaak 
gesproken van employability van werknemers. Het ideaal van de langdurige arbeidsrelatie 
tussen werknemer en werkgever (baanzekerheid) maakt plaats voor een model waarin de 
werknemer door scholing en een gevarieerde werkervaring investeert in een brede inzet-
baarheid op de arbeidsmarkt (werkzekerheid) (Van Ruysseveldt en Van Hoof 2006).
In de praktijk lijkt er van een ontwikkeling naar een 24 uurseconomie echter nog geen 
sprake te zijn. Het eerdergenoemde Tijdbestedingsonderzoek laat bijvoorbeeld zien 
dat er in de verdeling van arbeid over de dag en de week weinig is veranderd in de afge-
lopen decennia. Zo heeft er zich geen duidelijke stijging voorgedaan van het werken in 
de avonden, nachten en weekeinden (Breedveld et al. 2006). Op basis van gegevens uit 
het osa Arbeidsaanbodpanel (Bekker et al. 2008) kan geconcludeerd worden dat er ook 
geen structurele veranderingen zijn in de gemiddelde duur van het dienstverband en het 
percentage werknemers met een vast contract (zie tabel 2.5). De waargenomen verschil-
len tussen de jaren lijken eerder het gevolg te zijn van conjuncturele schommelingen. 
Tabel 2.5 geeft daarnaast enkele indicatoren voor de zogenoemde interne numerieke 
flexibiliteit, dat wil zeggen het aanpassen van de personeelsomvang door de werktijden 
te flexibiliseren. We zien hierin wel een toename van het aandeel werknemers dat zelf de 
begin- en eindtijden kan bepalen. Ook laat het percentage werknemers met onbetaalde 
overuren in de loop van de jaren een licht stijgende trend zien. Daarentegen vertoont het 
aandeel werknemers met onregelmatige werktijden een geleidelijke afname.

Typerend voor de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt is de sterke toename 
van het aantal personen dat in deeltijd werkt (tabel 2.6). In 2008 werkte bijna 40% van de 
werkzame beroepsbevolking in deeltijd (< 35 uur per week) (Josten et al. 2009). Dit is een 
stijging van 10 procentpunten in tien jaar tijd. Met name vrouwen werken in deeltijd: 
driekwart van de werkende vrouwen heeft een baan van minder dan 35 uur per week. Dit 
is veel hoger dan het Europese gemiddelde. Opvallend is ook het hoge aandeel vrouwen 
zonder kinderen dat in deeltijd werkt (Portegijs en Keuzenkamp 2008). Vanuit het beleid 
wordt op twee manieren tegen deeltijdwerk aangekeken (Wielers en Van der Lippe 2009). 
Enerzijds wordt deeltijdwerk gezien als een belangrijke bijdrage aan de toenemende 
arbeidsparticipatie van vrouwen. De invoering van de Wet aanpassing arbeidsduur 
(wa a) in 2000 is daarvan een belangrijk voorbeeld. Deze regeling wil het combineren 
van zorgtaken met betaalde arbeid stimuleren door werknemers het recht te geven hun 
arbeidsduur naar beneden (of boven) bij te stellen. Anderzijds ziet de overheid het grote 
aantal deeltijdwerkers als een belangrijke bron van onbenut arbeidspotentieel, dat moet 
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worden aangewend om de financiering van de verzorgingsstaat in de toekomst te waar-
borgen. In 2008 werd in dat kader de Taskforce DeeltijdPlus ingesteld, met als opdracht 
het vergroten van de omvang van de arbeidsdeelname in uren van met name vrouwen in 
kleine deeltijdbanen. Zowel vrouwen als werkgevers lijken echter zelf tamelijk  tevreden 
met de huidige situatie en voelen slechts in geringe mate de wens of noodzaak om 
deeltijd banen in uren te laten toenemen (Keuzenkamp et al. 2009).

Tabel 2.5

Flexibiliteit van arbeid als percentage van de werkenden in loondienst, 1992-2006

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

gemiddelde duur van het dienstverband (in jaren)a - - - 11,2 10,4 10,3 11,2 11,3

externe numerieke flexibiliteit

soort dienstverband
vast 88,2 86,9 84,6 86,5 86,4 86,9 87,2 82,5
tijdelijk met uitzicht op vast 3,7 3,5 5,3 6,0 6,1 6,6 7,2 9,6
tijdelijk of anders 8,1 9,6 10,1 7,5 7,5 6,5 5,6 7,9

interne numerieke flexibiliteit
onregelmatige werktijden 25,9 26,1 24,6 23,1 22,5 22,7 21,6
ploegendienst / wisselende diensten 19,3 18,7 17,1 18,3 17,0 18,8 18,0
zelf begin- of eindtijd bepalen 25,9 26,6 27,3 36,2 35,6 39,2 39,0
onbetaalde overuren 26,1 27,3 27,8 27,5 28,4 32,2 29,6

a Van werknemers met een vast dienstverband

Bron: Bekker et al. (2008)

Tabel 2.6

Arbeidsduur, werkzame beroepsbevolking, 1995-2007 (in procenten)

1995 2000 2005 2007

12-19 uur per week 7,0 8,4 9,6 9,9
20-34 uur per week 20,8 23,8 27,4 28,3
≥ 35 uur 72,2 67,9 63,0 61,8

Bron: cbs (StatLine)

Economische situatie in 1982, 1995 en 2007
Naast bovenstaande structurele ontwikkelingen kan ook de conjuncturele situatie 
van invloed zijn op de opvattingen en gedragingen van werkenden en niet-werkenden 
(zie figuur 2.2). De economische groei en het werkloosheidspercentage in een bepaald 
jaar geven een (globale) indruk van de economische situatie ten tijde van de verschil-
lende metingen van het onderzoek Leefsituatie werkenden en niet-werkenden (lw w). 



28

een ba anlo os besta an

Het consumentenvertrouwen geeft weer hoeveel vertrouwen de Nederlandse bevol-
king heeft in het economische klimaat.4 Als het vertrouwen hoog is, zullen mensen 
bijvoorbeeld eerder grote aankopen doen. Ten tijde van de eerste lw w-meting in 1982 
bevond de economie zich in een diepe recessie; na de oliecrisis in 1979 was de werkloos-
heid sterk toegenomen. In 1982 was het aantal geregistreerde werklozen gestegen tot 
bijna 470.000, waarna het nog verder opliep tot 612.000 in 1983. Het werkloosheids-
percentage in 1982 bedroeg ruim 8% en het vertrouwen in de economie nam in die 
periode  historisch lage waarden aan. In 1995, het jaar van de tweede lw w-meting, 
was de Nederlandse economie herstellende van een milde economische neergang. De 
economische groei liet in 1993 al een toename zien, en in 1994 volgde een daling van 
het werkloosheids peil. In 1995 was het werkloosheidspercentage echter nog hoog: de 
werkloosheid bedroeg ongeveer 8%, vergelijkbaar met 1982. Ondanks deze hoge werk-
loosheid heerste er in 1995 duidelijk een heel andere stemming onder de Nederlandse 
bevolking dan in 1982: het consumentenvertrouwen was relatief hoog. Ten tijde van 
de laatste meting, in 2007, bevond de economie zich in de staart van een periode van 
hoogconjunctuur. De arbeidsmarkt was krap en de werkloosheid was al een aantal jaren 
aan het dalen; in dat jaar bedroeg zij 4,5%. Onder de bevolking heerste optimisme over 
de (toekomstige) economische situatie. De economische crisis die zich eind 2008 vrij 
plotseling aandiende, had waarschijnlijk nog geen invloed op de opvattingen en gedra-
gingen van werkenden en werkzoekenden.

Figuur 2.2

Werkloosheida en economische groeib (in procenten) en consumentenvertrouwen, 1980-2008 

a Werklozen als percentage van de beroepsbevolking van 15-64 jaar.
b Volumemutatie bbp in procenten.

Bron: CBS (StatLine) SCP bewerking
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2.2 Veranderingen in de sociale zekerheid

Het socialezekerheidsstelsel is de afgelopen decennia voortdurend aan verandering 
onderhevig geweest. Vanaf de jaren zestig had zich een sterke stijging van de kosten 
voorgedaan, hetgeen op langere termijn tot een onhoudbare situatie zou leiden. De 
uitgaven aan de uitkeringen waren hoog, enerzijds door de economische recessie en 
de vergrijzing, waardoor het beroep op de regelingen toenam, en anderzijds door de 
relatief hoge uitkeringsbedragen en de brede definities ten aanzien van personen die in 
aanmerking kwamen voor een uitkering (Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998: 105). vanaf eind 
jaren zeventig trachtte de overheid de kosten van de sociale zekerheid eerst te beteuge-
len door de uitkeringsniveaus te verlagen. Dit prijsbeleid kwam onder meer tot uiting 
door de ontkoppeling van de uitkeringen van de loonontwikkeling. Daarnaast werden 
in 1984 en 1985 de uitkeringspercentages van de w w, w w v en wao verlaagd naar 70% 
van het laatstverdiende loon. Vanaf het begin van de jaren tachtig streefde de overheid 
ook naar een volumebeleid, gericht op beperking van het aantal uitkeringsgerechtigden. 
Dit beleid kwam echter moeizaam van de grond. In 1987 is het socialezekerheids stelsel 
sterk gewijzigd. Zo kwamen in de nieuwe regeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
niet meer in aanmerking voor een volledige wao -uitkering, maar moesten zij voor 
het deel dat zij werkloos waren een beroep doen op een werkloosheidsregeling. Het 
recht op een w w-uitkering werd nadrukkelijker verbonden aan het arbeids verleden, 
en de toe tredingseisen voor een (verlengde) w w werden aanzienlijk verzwaard. De 
stelselherziening leidde echter niet tot de beoogde vermindering van het aantal 
 uitkeringsontvangers.
Vanaf het begin van de jaren negentig kwam daarom meer nadruk te liggen op de 
beheersbaarheid van het stelsel (zie Koopmans 2007). De beheersbaarheid was nauw 
verbonden met de betaalbaarheid, maar richtte zich meer op het beperken van de 
instroom en het bevorderen van de uitstroom. Er was een aantal nieuwe aanpassingen in 
de uitkeringsvoorwaarden, die erop gericht waren het beroep op de werkloosheids- en 
de arbeidsongeschiktheidsregelingen te verminderen (zie tabel 2.7 voor een overzicht). 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering werden aangescherpt, 
er kwam meer aandacht voor controle op de naleving van sollicitatie- en andere ver-
plichtingen, en de re-integratiefunctie kwam centraler te staan. Werkgevers en werk-
nemers werden door middel van financiële prikkels en organisatorische maatregelen 
veel directer verantwoordelijk gesteld voor ziekte en werkloosheid, om op die manier het 
beroep op de sociale zekerheid te beperken tot het hoogstnoodzakelijke. Vanaf het eind 
van de jaren negentig kwam in de beleidspraktijk de Sluitende aanpak centraal te staan. 
Om langdurige uitkeringsafhankelijkheid tegen te gaan moesten niet-werkende werk-
zoekenden (met of zonder w w- of w w b-uitkering) binnen twaalf maanden een aanbod 
krijgen voor arbeidsre-integratie of sociale activering.
Met de invoering van de su w i (Wet structuur uitvoering werk en inkomen) in 2002 
is ook de uitvoering van de sociale zekerheid sterk gewijzigd (zie Vrooman et al. 
2002). De gemeenten werden verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand en 
de regelingen voor beschermde arbeid; het nieuw ingestelde Uitvoeringsinstituut 
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Werknemers verzekeringen (u w v) werd verantwoordelijk voor de werkloosheids- en 
arbeidsongeschiktheidsregelingen.
Het aantal uitkeringen op grond van de w w, w w b en wao is het afgelopen decennium 
fors gedaald. De afname in de wao is waarschijnlijk het gevolg geweest van het strin-
gentere beleid. De sterke daling van het aantal werkloosheids- en bijstandsuitkeringen 
(sinds 2004) is tevens het gevolg van de gunstige economische conjunctuur (Josten et al. 
2009; cbs 2007). In het navolgende worden kort de belangrijkste wijzigingen voor de 
w w, wao, en w w b besproken die van invloed kunnen zijn geweest op de opvattingen en 
gedragingen van werklozen en arbeidsongeschikten ten tijde van de laatste lw w-meting 
(in 2007).

Tabel 2.7

Wet- en regelgeving rondom werkloosheid (W), Bijstand (B) en arbeidsongeschiktheid (Ao), 1991-2007 

1991 W de eisen die aan het arbeidsverleden worden gesteld, worden aangescherpt
1993 Ao Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (tba)
1994 Ao Wet terugdringing ziekteverzuim (tz)
1995 W de eisen die aan het arbeidsverleden worden gesteld, worden aangescherpt
1995 Ao Wet afschaffing malus bevordering re-integratie (Amber)
1996 B Nieuwe algemene bijstandswet (nabw)
1996 Ao Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (wulbz)
1996 W aangescherpte Richtlijn passende arbeid
1998 Ao Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheids-

verzekeringen (Pemba)
1998 Ao Wet op de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (rea)
2002 algemeen Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (suwi)
2002 Ao Wet verbetering poortwachter (wvp)
2003 W afschaffing van de vervolguitkering
2003 Ao Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (wgbh/cz)
2004 B Wet werk en bijstand (wwb)
2004 Ao Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (vlz)
2004 Ao aanpassing Schattingsbesluit (asb)
2006 (apr) W Wet aanscherping wekeneis ww
2006 (okt) W Wet wijziging ww-stelsel
2006 Ao Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (wia)

Werkloosheidswet
Vanaf het begin van de jaren negentig zijn er wijzigingen geweest die beoogden de 
instroom in de w w te beperken en de uitstroom te bevorderen (Soede et al. 2009; 
Koopmans 2007; Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998). In 1995 werden de eisen die aan het 
arbeidsverleden werden gesteld aangescherpt. Om in aanmerking te komen voor een 
w w-uitkering moest men aan de zogenaamde dubbele arbeidsverledeneis voldoen: 
de 26-uit-39-wekeneis en de 4-uit-5-jareneis. Afhankelijk van het arbeidsverleden 
kreeg men gedurende een halfjaar tot vijf jaar recht op een uitkering van 70% van het 



31  

ont wikkel ingen op he t terrein van arbeid en so ciale zekerheid

 laatstverdiende loon. Daarna volgde gedurende twee jaar een vervolguitkering van 70% 
van het minimumloon. In 2003 werd deze vervolguitkering afgeschaft. In 2006 is de w w 
opnieuw op een aantal punten gewijzigd (zie ook Douven et al. 2006). In april werden 
door de nieuwe wekeneis (26-uit-36) strengere criteria gehanteerd om in aanmerking te 
komen voor een w w-uitkering. In oktober volgde een aantal wijzigingen die de duur van 
de uitkering verkortten. Sindsdien heeft men als men aan de wekeneis voldoet, in eerste 
instantie recht op een uitkering van drie maanden (voorheen zes maanden), en afhan-
kelijk van het arbeidsverleden kan de duur van de uitkering oplopen tot 38 maanden 
(voorheen vijf jaar).

De financiële gevolgen van werkloosheid zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke 
omstandigheden (huishoudenssamenstelling, arbeidsverleden, laatstverdiende loon, 
duur van de uitkering, enz.). Over het geheel genomen zijn huishoudens waarvan de 
belangrijkste inkomensbron een w w-uitkering is, er echter in de periode 1996-2006 
in inkomen minder op vooruitgegaan dan werknemers (Soede et al. 2009). Hoewel een 
aantal groepen er in 1995 door een langere vervolguitkering in duur nog op vooruitging, 
werd de uitkeringsduur in 2003 verkort door het afschaffen van de vervolguitkering, en 
in 2006 door de aanscherping van de wekeneis. Met name langdurig werklozen, maar 
ook jongeren met een gering arbeidsverleden, zijn er door de wijzigingen in de w w in 
het afgelopen decennium financieel op achteruitgegaan. In 1985 werd de hoogte van de 
w w-uitkering verlaagd naar 70% van het laatstverdiende loon. Met de wetswijziging in 
2006 ontvangen w w ’ers in de eerste twee maanden een hogere uitkering, namelijk 75% 
van het loon, en vanaf de derde maand 70%. De hoogte van de w w-uitkering is gebon-
den aan een maximum (het maximumdagloon), waardoor mensen die veel verdienen er 
bij werkloosheid financieel relatief veel op achteruitgaan.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen
Sinds de invoering van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) in 1967 
is de regeling op veel punten aangescherpt (zie Jehoel-Gijsbers 2007). Er werden stren-
gere keuringseisen ingevoerd, er kwam een ruimere definitie van passende arbeid, en 
de duur en hoogte van de uitkering werden beperkt. Ook zittende wao’ers moesten 
herbeoordeeld worden volgens de nieuwe criteria, zoals na de aanpassing van het 
Schattingsbesluit in 2004. In de nieuwe wetgeving wordt de verantwoordelijkheid voor 
verzuim en re-integratie steeds meer bij werkgever en werknemer gelegd in plaats van 
bij publieke uitvoeringsorganisaties. Van belang is met name de gestage verlenging van 
de periode dat de werkgever het loon verplicht moet doorbetalen5). De wao-uitkering 
bestaat uit twee fasen: een loondervingsuitkering en een vervolguitkering. De hoogte 
van de loondervingsuitkering is afhankelijk van het laatstverdiende loon. De duur van 
deze uitkering is leeftijdsafhankelijk. De vervolguitkering is daarentegen gebaseerd 
op het verlies aan verdiencapaciteit, het minimumloon en de leeftijd van de arbeids-
ongeschikte. Via c ao -afspraken of pensioenregelingen kunnen werknemers een 
aanvulling krijgen op hun wao -uitkering.
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Als sluitstuk van de nieuwe maatregelen is in 2006 de wao vervangen door de w i a 
(Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). In de w i a wordt expliciet gemaakt 
dat werknemers moeten werken naar vermogen, ook als ze minder arbeidsgeschikt 
zijn. De toegangsdrempel om in aanmerking te komen voor een uitkering is verhoogd 
van 15% naar 35% teruggang in verdiencapaciteit. De wet bestaat uit twee regelingen. 
Arbeidsongeschikten bij wie het loonverlies 80% of meer is en er geen zicht is op herstel, 
vallen onder de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (i va). Personen die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard (vanaf 35% loonverlies) of die naar verwach-
ting in de toekomst weer aan het werk kunnen, vallen onder de Werkhervattingsregeling 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten (wg a). Hun inkomen is (deels) afhankelijk van de mate 
waarin ze werken.

Ook bij arbeidsongeschiktheid is de terugval in inkomen sterk afhankelijk van de indi-
viduele situatie. Volgens Goudswaard en Caminada (2003) is de inkomensontwikkeling 
van wao’ers in de periode 1990-2000 achtergebleven bij die van andere groepen. Het 
verschil nam vooral toe aan het begin van de jaren negentig, na invoering van de Wet 
terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (t ba). In de periode 
2000-2007 lijkt de koopkracht van huishoudens waarvan de belangrijkste inkomensbron 
een arbeidsongeschiktheidsregeling is, over het geheel genomen eveneens achter te 
blijven bij die van werkenden (cbs StatLine).

Bijstand
In 1996 is de nieuwe Algemene bijstandswet (na bw) in werking getreden, wat een aan-
scherping van de rechten en plichten voor bijstandsontvangers betekende (Soede et al. 
2009). Op 1 januari 2004 is de na bw vervangen door de Wet werk en bijstand (w w b). De 
gemeenten kregen hierbij meer vrijheid bij de invulling van het re-integratiebeleid en 
een grotere financiële prikkel om ervoor te zorgen dat mensen uit de bijstand stromen. 
Kenmerkend voor de nieuwe wetgeving is de grotere nadruk op de arbeidsplicht van de 
uitkeringsgerechtigde. De voorheen geldende term ‘passende arbeid’ is vervangen door 
‘algemeen geaccepteerde’ arbeid en in principe moet dus al het werk worden geaccep-
teerd. De druk op gemeenten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen heeft 
mogelijk tot gevolg gehad dat zij zich vooral richtten op de re-integratie van bijstands-
gerechtigden en mensen met betere uitstroomperspectieven (Groot et al. 2007; Bakker 
en Bunt 2007; i w i 2006).
De hoogte van de uitkering is, in tegenstelling tot de uitkering krachtens de w w en de 
wao, onafhankelijk van het laatstverdiende loon en afhankelijk van de huishoudens-
situatie (alleenstaande, paar of eenoudergezin). Bovendien geldt er een vermogenstoets: 
personen die eigen vermogen hebben of te veel overwaarde van het eigen huis komen 
niet in aanmerking voor bijstand. Voor de hoogte van de bijstand is verder van belang 
of de uitkeringen al dan niet gekoppeld zijn aan de loonontwikkelingen. In 1991 regelde 
de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden (w k a) dat in principe de uitkerin-
gen de lonen volgden, maar dat hiervan kon worden afgeweken als er sprake was van 
boven matige loonontwikkeling of van een sterke toename van het aantal uitkerings-
gerechtigden. In 1992 en 1995 werden de uitkeringen om deze reden (gedeeltelijk) 
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ontkoppeld. Huishoudens met een bijstandsuitkering als belangrijkste inkomensbron 
zijn er in de periode 1996-2006 in inkomen minder op vooruitgegaan dan werknemers 
(Soede et al. 2009).

2.3 Verwachtingen ten aanzien van de betekenis van arbeid

Uit het voorgaande kan men concluderen dat arbeid een steeds belangrijker positie is 
gaan innemen in het maatschappelijk leven: er zijn meer mensen gaan werken, waarmee 
de tijd die in Nederland aan betaalde arbeid wordt besteed is toegenomen. Door het 
gestegen functieniveau en het toenemende aantal hoger opgeleiden wordt arbeid steeds 
meer gezien als een middel voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt 
in de literatuur vaak betoogd dat het ‘traditionele arbeidsethos’6 in Nederland aan het 
afzwakken is (Wielers en Raven 2009; Van Hoof 2006). De afzwakking zou in verband 
staan met het veranderde arbeidsbestel in combinatie met algemene veranderingen in 
waardepatronen (zie Van Hoof 2006). Zo kunnen de toegenomen arbeidsparticipatie 
van vrouwen en het grotere aantal taakcombineerders een rol spelen in de houding ten 
aanzien van werk. Waar vroeger mannen werkten en vrouwen hun taken organiseer-
den rondom het werk van de man, is deze rolverdeling veel diffuser geworden en zal de 
waarde die men hecht aan andere levensdomeinen meer uitgesproken zijn (Wielers en 
Raven 2009). Voorts is door de toegenomen welvaart de wijze waarop we onze vrije tijd 
kunnen invullen veelzijdiger geworden. Een rijke invulling van de vrije tijd lijkt zelfs 
een manier geworden om zich van anderen te onderscheiden en een zekere status te 
verwerven. Ook is meer nadruk komen te liggen op hedonistische waarden – het belang 
dat wordt gehecht aan plezier maken en genieten van het leven (Felling 2004). Enerzijds 
kan dit het paradoxale gevolg hebben dat mensen meer moeten gaan werken, om het 
inkomen te verkrijgen dat nodig is om mee te doen aan deze statuscompetitie (Schor 
1992). Anderzijds lijkt de centraliteit van arbeid hierdoor juist te hebben ingeboet aan 
betekenis; mensen zullen eerder van mening zijn dat ‘er meer in het leven is dan alleen 
werken’. Werk wordt daarbij minder een doel op zich en meer een middel tot een goed 
leven (Wielers en Van der Lippe 2009). Tot slot zullen de opkomst van de kenniseconomie 
en het toegenomen opleidings- en functieniveau van invloed zijn op de wensen en eisen 
die men heeft ten aanzien van werk. Onder invloed van het idee van employability hechten 
werknemers mogelijk meer waarde aan zaken als scholing, autonomie, flexibele arbeids-
tijden en goede arbeidsomstandigheden, en minder aan zaken als vaste contracten en 
een volledige werkweek.

Het versoberde beleid ten aanzien van de sociale zekerheid doet vermoeden dat de 
verschillen in welbevinden tussen mensen met een betaalde baan en mensen die door 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken, groter zijn geworden. Het 
aanscherpen van de toelatingseisen en het beperken van de hoogte en duur van de uitke-
ringen hebben naar verwachting een negatieve invloed gehad op de (ervaren) financiële 
situatie en mogelijk ook op de mate van sociale participatie. De groep werklozen en 
arbeidsongeschikten zal daarnaast, onder invloed van de economische conjunctuur, van 
veranderingen in de samenstelling van de beroepsbevolking en van wijzigingen in het 
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beleid, in 2007 anders zijn samengesteld dan in 1995, hetgeen ook van invloed zal zijn 
op het welbevinden. De recente regelgeving op het terrein van sociale zekerheid bena-
drukt in sterke mate de plicht tot werken. De vraag is of de veranderde beleidsvisie ook 
doorwerkt in de opvattingen over arbeid. Als dit het geval is, zal men in 2007 het recht 
op een uitkering minder vanzelfsprekend vinden dan in 1995 en zal men in sterkere mate 
de plichten onderschrijven, wat tot uiting komt in actiever zoekgedrag. Op basis van het 
voorgaande is te verwachten dat bij werklozen en arbeidsongeschikten het belang van 
het hebben van betaald werk is toegenomen.

Noten
1 Voor de lezer die geïnteresseerd is in een beschrijving van de ontwikkelingen op het terrein van 

arbeidsmarkt en sociale zekerheid in de periode vóór 1995 (ten tijde van de voorlaatste meting voor 

deze studie) verwijzen we naar Een bestaan zonder baan (Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998).

2 De netto-arbeidsparticipatie is het aandeel personen in de bevolking van 15 tot 65 jaar dat betaald 

werk heeft van twaalf uur per week of meer.

3 Helaas is niet goed vast te stellen hoe de kwaliteit van de arbeid zich de laatste jaren heeft on-

twikkeld. cbs-enquêtes bevatten vanaf 2005/’06 geen vragen meer over dit onderwerp. Bij enkele 

andere relevante onderzoeken is de methode recentelijk dusdanig gewijzigd dat de cijfers niet vergel-

ijkbaar zijn met eerdere jaren (Josten et al. 2009). 

4 De meting is gebaseerd op vijf punten: het oordeel over de economische situatie in het afgelopen 

jaar en in het komende jaar, het oordeel over de eigen financiële situatie in het afgelopen jaar en in 

het komende jaar, en de vraag of het op dit moment een goede tijd is om grote aankopen te doen. 

5 In 1994 werd dit twee à zes weken (Wet terugdringing ziekteverzuim), in 1996 één jaar (Wet uitbrei-

ding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte), en in 2004 twee jaar (Wet verlenging loondoorbetal-

ingsverplichting bij ziekte) (Josten et al. 2009).

6 De traditionele arbeidsmoraal wordt gekenmerkt door ‘een ethos waarin hard werken niet louter 

als een noodzaak wordt gezien, maar vooral als een morele plicht en “ledigheid” met achterdocht 

bekeken wordt’ (Van Hoof 2006: 257).
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3 Welbevinden van werkenden, werklozen en 
arbeidsongeschikten

3.1 Inleiding

Wanneer mensen door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid hun baan verliezen, 
kan dit een enorme impact hebben op hun leven. In hoofdstuk 1 werd reeds kort 
ingegaan op het belang van werk en de mogelijke gevolgen van werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid voor het welbevinden van mensen. In dit hoofdstuk brengen we de 
gevolgen voor werklozen en arbeidsongeschikten in kaart op basis van de gegevens 
uit de enquête Leefsituatie van werkenden en niet-werkenden 2007 (lw w ’07). Hierbij 
worden niet-werkenden en werkenden vergeleken op twee aspecten: de mate waarin zij 
tevreden zijn over het leven dat ze leiden, en de mate waarin ze sociaal uitgesloten zijn.

Tevredenheid met het leven
De tevredenheid met het leven wordt in de literatuur vaak gebruikt als indicator voor 
het subjectieve welbevinden of de mate van geluk van mensen (Veenhoven 2002; 
Van  Campen 2007). Het gaat hierbij niet zozeer om tevredenheid met een bepaald 
levensgebied of om een kortdurig gevoel van intens geluk, maar om de voldoening 
over of tevredenheid met het leven als geheel (Veenhoven 2002). Hoewel wetenschap-
pelijk onderzoek naar geluk lange tijd een discutabele positie heeft ingenomen, is het 
inmiddels gangbaar te veronderstellen dat tevredenheid met het leven goed meetbaar 
en vergelijkbaar is en dat in kaart gebracht kan worden of bepaalde omstandigheden 
invloed hebben op de mate van tevredenheid (Veenhoven 2002; Frey en Stutzer 2002; 
Van Campen en Cardol 2009).

Sociale uitsluiting
Terwijl de tevredenheid met het leven gezien kan worden als een individuele toestand, 
richt sociale uitsluiting zich op de relationele gevolgen van niet-werken. Hierbij wordt 
dus een meer sociologisch perspectief gebruikt, waarbij arbeid wordt gezien als een 
middel om individuen te integreren in de samenleving (De Beer 2001b). De laatste jaren 
is er veel aandacht voor het voorkómen van sociale uitsluiting, mede door de Europese 
ontwikkelingen met betrekking tot sociaal beleid. Aan de hand van de doelstellingen 
die tijdens de Europese top van Lissabon zijn vastgesteld, dient elke lidstaat sinds 2001 
jaarlijks een Nationaal actie plan armoedebestrijding en participatiebevordering (na p) 
op te stellen (zie o.a. sz w 2001, 2008). Men wil hiermee de vooruitgang die de Europese 
Unie heeft geboekt als economische en monetaire eenheid ook nastreven op het terrein 
van sociale cohesie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in eerder onderzoek een 
index ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre er sprake is van soci-
ale uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen (Jehoel-Gijsbers 2004; Jehoel-Gijsbers 
et al. 2009; Jehoel-Gijsbers en Vrooman 2008a, 2008b). Hierbij worden vier compo-
nenten onderscheiden, te weten onvoldoende sociale participatie,  tekortschietende 
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 normatieve integratie, materiële deprivatie en gebrek aan toegang tot sociale grond-
rechten. Deze  zijn onder te verdelen in twee dimensies: een sociaal-culturele dimensie 
en een economisch-structurele dimensie. De eerstgenoemde (relationele) dimensie 
heeft betrekking op de verhouding met andere mensen en valt uiteen in de twee 
 componenten:
– onvoldoende sociale participatie (zoals politieke desinteresse, sociaal isolement);
– onvoldoende normatieve integratie (onvoldoende naleving van de gangbare waarden 

en normen in de samenleving).
De economisch-structurele (of verdelings)dimensie betreft de toegang tot middelen en 
voorzieningen en bestaat uit de volgende twee componenten:
– niet goed kunnen voorzien in elementaire levensbehoeften, een tekort aan materiële 

goederen (materiële deprivatie);
– onvoldoende toegang tot sociale grondrechten (onderwijs, huisvesting, gezondheids-

zorg, veiligheid, enz.).
In dit hoofdstuk wordt de index van Jehoel-Gijsbers (2009) als leidraad gebruikt voor 
het in kaart brengen van de mate van sociale uitsluiting van niet-werkenden. De vier 
componenten zijn echter op een iets andere wijze geoperationaliseerd. Zo beperkt de 
tweede dimensie zich in dit onderzoek tot normen die betrekking hebben op arbeid 
(het arbeidsethos).

Aanpak en opbouw van het hoofdstuk
In paragraaf 3.2 en 3.3 worden voor de onderzochte groepen beschrijvende analyses 
gepresenteerd van tevredenheid met het leven en van sociale uitsluiting. Daarbij wordt 
gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, opleiding en etniciteit. De groep werklozen en 
niet-werkende arbeidsongeschikten bestaat voor een groter deel uit vrouwen,  ouderen, 
laagopgeleiden en migranten dan de groep werkenden (zie hoofdstuk 5). Wanneer 
verschillen in tevredenheid tussen werkenden en niet-werkenden (deels) te maken 
hebben met een verschil in deze achtergrondkenmerken, wordt dit vermeld in de 
tekst. De tabellen tonen echter de ongecontroleerde (bivariate) verschillen tussen de 
arbeidsmarkt categorieën.
In paragraaf 3.4 worden de eventuele verschillen in tevredenheid tussen werkenden 
en niet-werkenden nader geanalyseerd. Onderzocht wordt welke factoren het verschil 
in tevredenheid en in sociale uitsluiting tussen werkenden en niet-werkenden kun-
nen verklaren. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de invloed van gezondheid 
en  inkomen. Sociale uitsluiting wordt beschouwd als een mogelijke verklaring voor de 
lagere tevredenheid van niet-werkenden. Het causale model in figuur 3.1 geeft hiervan 
een overzicht.

De situatie van arbeidsongeschikten en werklozen wordt in dit hoofdstuk steeds ver-
geleken met die van werkenden. Bij de arbeidsongeschikten wordt daarbij onderscheid 
gemaakt tussen werkende en niet-werkende arbeidsongeschikten; bij de werkenden 
wordt onderscheiden tussen mensen die recentelijk vanuit werkloosheid aan het werk 
zijn gegaan (recente baanvinders) en mensen die al langere tijd werken. In totaal wor-
den dus vijf groepen bij de analyses betrokken. Een beschrijving van de afbakening van 
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deze groepen is te vinden in hoofdstuk 1 en bijlage A (te vinden via www.scp.nl bij het 
 des betreffende rapport).

Figuur 3.1

Causaal model van determinanten van welbevinden
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3.2 Tevredenheid met het leven

Geluk of tevredenheid bij mensen wordt veelal vastgesteld door hen rechtstreeks te 
vragen naar de tevredenheid over het leven dat ze op dit moment leiden (Diener et al. 
1985; Veenhoven 2002; Van Campen en Cardol 2009). Ook in het onderhavige onderzoek 
is de tevredenheid met het leven op deze manier bepaald (zie figuur 3.2). Het blijkt dat 
mensen zonder betaald werk beduidend minder tevreden met hun leven zijn dan wer-
kenden: negen van de tien werkenden zijn (zeer) tevreden met het leven dat ze op dit 
moment leiden, tegenover slechts de helft van de niet-werkende arbeidsongeschikten en 
werklozen. Ook wanneer rekening gehouden wordt met verschillen in geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau en etniciteit zijn de verschillen tussen werkenden en niet-werkenden 
aanzienlijk. Blijkbaar is het niet zo dat niet-werkenden zich gemakkelijk neerleggen bij 
hun situatie en hun leven zonder arbeid op een even bevredigende manier voortzetten 
als werkenden. Overigens zijn recente baanvinders en werkende arbeidsongeschikten 
ook minder tevreden dan werkenden, al is de tevredenheid in deze groepen groter dan 
bij niet-werkenden (resp. 72% en 83%). Zoals gezegd gaan we in paragraaf 3.4 nader in op 
het verschil in tevredenheid tussen werkenden en niet-werkenden en onderzoeken we 
door welke factoren (bv. gezondheid, inkomen) dit kan worden verklaard.
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Figuur 3.2

Tevredenheid met het leven, werkenden en niet-werkenden, 2007 (in gewogen percentages (zeer) 

tevreden met het leven op dit moment)
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Vaak wordt verondersteld dat de invloed van werkloosheid op het welbevinden in fasen 
verloopt (zie Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998: 22). Zo gingen de studies die in de jaren  dertig 
werden verricht naar aanleiding van de hoge werkloosheid destijds, sterk uit van de 
veronderstelling dat het psychisch welbevinden van werklozen steeds meer verslech-
tert naarmate de werkloosheid langer duurt (Eisenberg en Lazarsfeld 1938; Jahoda et al. 
1933; Bakke 1934). Eisenberg en Lazarsfeld (1938) komen bijvoorbeeld op basis van hun 
onderzoeksresultaten tot de conclusie dat er in het proces van de werkloosheid eerst 
sprake is van een shocktoestand, gevolgd door actief zoekgedrag naar een baan, waar-
bij men nog optimistisch en niet teruggetrokken is. Daarna, als alle pogingen op niets 
uitlopen, wordt men pessimistisch en angstig en verkeert men in acute nood. Ten slotte 
wordt men fatalistisch en past men zich aan de situatie aan, maar wel met een beperkter 
gezichtsveld. In studies uit de jaren tachtig werd meer nadruk gelegd op de mogelijk-
heid dat werklozen zich uiteindelijk aanpassen aan hun situatie (Hayes en Nutman 
1981; Sinfield 1981). Verondersteld werd dat uitkeringsontvangers op den duur aan hun 
situatie wennen, waardoor hun psychisch welbevinden op termijn verbetert en zich 
mogelijk herstelt tot het niveau van voor de uitkering (De Witte 1993). Dit zou kunnen 
leiden tot een nieuwe fase, namelijk die van berusting in een situatie van uitkerings-
afhankelijkheid.
We hebben de fasentheorie niet kunnen toetsen op basis van onze gegevens, omdat we 
de opvattingen van werklozen niet over de tijd hebben gemeten. Wel konden we het 
welbevinden van mensen die al langere tijd werkloos zijn vergelijken met kortdurig 
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werklozen.1 Daarbij zagen we duidelijke verschillen: mensen die minder dan een jaar 
werkloos zijn, zijn relatief vaak tevreden met het leven (73%). Als de werkloosheid een of 
twee jaar duurt, neemt dit aandeel af tot 50%, en van de werklozen die drie jaar of langer 
werkloos zijn, is slechts een derde tevreden met het leven. Op basis van deze (beperkte) 
gegevens lijkt er dus geen sprake te zijn van aanpassing aan de situatie en herstel van het 
welbevinden naarmate de werkloosheid langer duurt.

In dit hoofdstuk wordt steeds de totale groep werklozen besproken en wordt geen onder-
scheid gemaakt naar werkloosheidsduur. Het hoofdstuk richt zich in eerste instantie 
op het verschil tussen werkenden en niet-werkenden en niet zozeer op de verschillende 
stadia in de werkloosheid. Zoals gezegd laten de data dit laatste niet toe. Overigens zijn 
de werklozen in ons onderzoek allemaal langer dan een half jaar als werkzoekende in-
geschreven: de resultaten hebben dan ook geen betrekking op mensen die slechts korte 
tijd werkloos zijn (zie bijlage A).

Tevredenheid met deelterreinen van het leven
Naast de tevredenheid over het leven in het algemeen, is gevraagd naar de tevreden-
heid met een aantal specifieke aspecten, zoals de kwaliteit van de woning en de 
financiële positie (zie tabel 3.1). Ook hieruit ontstaat het beeld dat werklozen en arbeids-
ongeschikten op veel terreinen minder tevreden zijn dan werkenden. Soms ligt dit ook 
wel voor de hand, bijvoorbeeld als het gaat om de tevredenheid van arbeidsongeschik-
ten met hun gezondheid. Slechts 15% van de niet-werkende arbeidsongeschikten is 
hierover tevreden, terwijl dit bij werkenden driekwart bedraagt. Opvallend is dat ook 
onder werklozen een relatief gering aandeel tevreden is met de gezondheid. Het aandeel 
tevredenen ligt binnen deze groep nauwelijks hoger dan binnen de groep werkende 
arbeids ongeschikten (59% resp. 54%). Voor een deel kunnen de verschillen in ervaren 
gezondheid verklaard worden door verschillen in opleidingsniveau.
Een minderheid van de werklozen (26%) en van de niet-werkende arbeidsongeschikten 
(42%) is tevreden met hun financiële positie. Dit weerspiegelt het uitgangspunt van het 
beleid dat werk lonend moet zijn. In dit verband is het wel opvallend dat ook de recente 
baanvinders minder vaak dan de werkenden tevreden zijn met hun financiële situatie. 
Dit hangt waarschijnlijk samen met het gegeven dat recente baanvinders relatief weinig 
uren werken en dat velen van hen (40%) de arbeidsduur graag zouden willen uitbreiden 
(Van Echtelt en Hoff 2008). Dat niet-werkende arbeidsongeschikten vaker tevreden zijn 
met hun financiële positie dan werklozen kan deels worden toegeschreven aan het feit 
dat de wao -uitkering hoger is dan de bijstandsuitkering. Overigens zijn de werklozen in 
onze steekproef niet per definitie uitkeringsgerechtigd (zie hoofdstuk 1). Tevredenheid 
met de financiële situatie hangt ook weer samen met het opleidingsniveau, wat een deel 
van het verschil tussen werkenden en niet-werkenden verklaart.
Hoewel werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten op een aantal voor de hand 
liggende factoren (gezondheid, financiële situatie) weinig tevreden zijn, lijkt dit voor een 
aantal andere essentiële aspecten minder het geval te zijn. Over zaken als de kwaliteit 
van de woning en familie en vrienden, is het merendeel van de werklozen en arbeids-
ongeschikten (zeer) tevreden, al verschillen ze ook hierin van werkenden. Dat niet-
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werkenden minder tevreden zijn met hun vriendenkring wordt deels verklaard door 
etniciteit en leeftijd: migranten en ouderen – die een relatief groot deel uitmaken van de 
niet-werkenden – zijn hierover vaker ontevreden.
Bij vrijwel alle onderzochte groepen is van alle genoemde aspecten de tevredenheid over 
‘de maatschappij waarin wij leven’ het laagst. Vooral arbeidsongeschikten zijn hierover 
ontevreden. Dat men de maatschappij slechter beoordeelt dan het eigen persoonlijke 
leven, ligt in lijn met ander onderzoek op dit terrein (Boelhouwer 2009; Dekker et al. 
2009; Anderson et al. 2009).

Tabel 3.1

Tevredenheid met deelterreinen van het leven, werkenden en niet-werkenden, 2007 (in procenten 

(zeer) tevreden; gewogen resultaten)

werkenden
(n = 581)

recente 
baanvinders
(n = 257)

werkende 
arbeids 
ongeschikten 
(n = 117)

niet-werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 381)

werklozen
(n = 324)

het leven dat u op dit moment leidt 90,0 72,0*** 82,6** 47,1*** 49,8***

dagelijkse bezigheden 94,7 79,7*** 89,1** 63,4*** 66,5***
vrienden- of kennissenkring 94,3 89,9** 91,2 74,4*** 86,9***
naaste familie 91,1 85,9** 78,5** 79,0*** 85,9**
kwaliteit van de woning 87,0 78,4*** 91,2 80,6** 73,7***
gezondheid 84,5 71,7*** 53,6*** 15,2*** 59,1***
financiële positie 75,9 47,1*** 69,8 41,8*** 25,8***
maatschappij waarin wij leven 32,8 32,7 16,1*** 22,2** 24,1**

* = significant verschil met werkenden; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

3.3 Sociale uitsluiting

In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord in hoeverre werklozen en niet-werkende 
arbeidsongeschikten sociaal uitgesloten zijn. De vier dimensies van sociale uitsluiting 
– sociale participatie, normatieve integratie, materiële deprivatie en sociale grond-
rechten – dienen hierbij als leidraad en worden in deze paragraaf vrij gedetailleerd 
beschreven. In paragraaf 3.3.5 wordt een index geconstrueerd voor de vier afzonder-
lijke componenten en voor sociale uitsluiting als geheel, waarin de in deze paragraaf 
 gepresenteerde resultaten zijn samengevat.
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3.3.1 Sociale participatie

Mensen die geen betaald werk hebben, hebben in principe meer tijd voor sociale activi-
teiten en maatschappelijke participatie; men zou daarom kunnen veronderstellen dat zij 
hierin actiever zijn dan mensen die werken. Tegelijkertijd kan het echter zo zijn dat werk-
lozen en niet-werkenden hiertoe minder mogelijkheden hebben, bijvoorbeeld door een 
slechte gezondheid of beperkte financiële middelen. In onderzoek naar werklozen in de 
jaren dertig wordt treffend geïllustreerd hoe het wegvallen van tijdsstructurering en een 
zinvolle tijdsbesteding leidt tot een gevoel van moedeloosheid: de overvloed aan vrije 
tijd zorgt ervoor dat men alles langzamer gaat doen en daardoor uiteindelijk tot weinig 
komt (De Beer 2001b; Jahoda et al. 1933). Ook wordt wel beargumenteerd dat mensen die 
vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid niet meer kunnen werken, de neiging 
hebben zich terug te trekken uit sociale relaties (met name met mensen die nog wel wer-
ken), vanuit een gevoel dat zij gefaald hebben en om te vermijden dat zij zich tegenover 
anderen moeten verantwoorden voor hun positie (Tazelaar en Sprengers 2004). Werk-
loosheid en arbeidsongeschiktheid zouden om deze redenen dus ook heel goed kunnen 
leiden tot een vermindering van sociale activiteiten en een inactief bestaan.
In het navolgende wordt onderzocht of niet-werkenden minder sociaal actief zijn dan 
werkenden. Er kunnen daarbij drie vormen van sociale participatie worden onder-
scheiden (Jehoel-Gijsbers 2004):
– maatschappelijke participatie (onbetaalde arbeid, politieke betrokkenheid);
– informele sociale participatie (contacten met familie, vrienden en buren, uitgaan);
– georganiseerde sociale participatie (lidmaatschap van vereniging, kerkbezoek).

Maatschappelijke participatie: vrijwilligerswerk en politieke betrokkenheid
De helft van de werklozen is als vrijwilliger actief, en hierin verschillen zij niet statistisch 
significant van werkenden (zie tabel 3.2). De werklozen die vrijwilligerswerk verrichten, 
doen dit zelfs meer uren dan werkende vrijwilligers. Uit de gegevens blijkt dat lager 
opgeleiden en migranten relatief weinig vrijwilligerswerk doen. Maar hoewel de groep 
werklozen uit relatief veel laagopgeleiden en migranten bestaat, verrichten zij even vaak 
vrijwilligerswerk als werkenden.
Arbeidsongeschikten verrichten daarentegen relatief weinig vrijwilligerswerk.2 Dat 
geldt voor niet-werkende arbeidsongeschikten (39%), maar ook voor werkende arbeids-
ongeschikten (35%). De mogelijke invloed van hun slechte gezondheid is hiervoor een 
voor de hand liggende verklaring. Daarnaast verklaren opleidingsniveau en etniciteit 
voor een deel de relatief grote inactiviteit van arbeidsongeschikten. Echter, ook voor 
niet-werkende arbeidsongeschikten geldt dat als ze vrijwilligerswerk verrichten, ze dit 
gemiddeld meer uren per week doen dan werkenden.
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Tabel 3.2

Maatschappelijke participatie: vrijwilligerswerk, werkenden en niet-werkenden, 2007 (gewogen 

percentages)

werkenden
(n = 581)

recente 
baanvinders
(n = 257)

werkende 
arbeids 
ongeschikten 
(n = 117)

niet-werkende 
arbeids -
ongeschikten 
(n = 381)

werklozen
(n = 324)

doet vrijwilligerswerk 57,2 50,2* 34,6*** 39,3*** 50,2

indien vrijwilligerswerk
> 1 uur p.w. 45,1 35,0* 33,3 17,1*** 22,6**
1-4 uur p.w. 43,6 44,1 47,2 45,2 47,3
5-14 uur p.w. 9,9 14,2 15,6 29,8*** 17,2**
≥ 15 uur p.w. 1,5 6,6** 3,9 8,0*** 12,9***

* = significant verschil met werkenden; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Een tweede indicator voor maatschappelijke participatie is belangstelling voor wat er 
gaande is in de politiek. Werklozen en recente baanvinders blijken van alle groepen de 
minste interesse in politieke onderwerpen te hebben (tabel 3.3). Ook niet-werkende 
arbeidsongeschikten verschillen hierin significant van de groep werkenden. Dit zien we 
ook deels terug in het stemgedrag. Het aandeel werklozen en recente baanvinders dat 
gestemd heeft bij de verkiezingen van de Tweede Kamer in november 2006 is lager dan 
het aandeel stemmers onder de werkenden. Deze verschillen tussen werkenden en niet-
werkenden zijn grotendeels toe te schrijven aan verschillen in opleidingsniveau.
Tot slot zijn de respondenten gevraagd naar hun politieke opvattingen, waarbij ze zich 
konden plaatsen op een schaal van 1 (uiterst links) tot 7 (uiterst rechts). Net zoals in het 
Nationaal kiezersonderzoek (cbs 2009) ligt de gemiddelde score ongeveer in het mid-
den van de schaal. Werklozen, ex-werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten zijn 
gemiddeld vaker links georiënteerd dan werkenden: respectievelijk 15%, 17% en 19% ziet 
zichzelf als (uiterst) links (score 1 of 2), tegen 8% van de werkenden. De oriëntatie op 
uiterst rechts (score 6 of 7) verschilt nauwelijks tussen de groepen.
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Tabel 3.3

Politieke betrokkenheid, werkenden en niet-werkenden, 2007 (gewogen percentages)

werkenden
(n = 581)

recente 
baanvinders
(n = 257)

werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 117)

niet-werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 381)

werklozen
(n = 324)

interesse in politieke 
onderwerpen

zeer 21,3 24,4 23,9 24,8 20,9
matig 61,1 42,1*** 49,1 47,3*** 43,4***
niet 17,6 33,6*** 26,9 27,9*** 35,8***

gestemd bij laatste 
Tweede Kamerverkiezingen 86,3 72,0*** 90,8 83,7 71,7***

politieke oriëntatie
links (1 of 2) 7,8 14,8*** 13,3* 18,9*** 17,4***
midden (3, 4, of 5) 80,0 71,4*** 79,8 71,3** 75,0
rechts (6 of 7) 12,2 13,8 6,9 9,8 7,6*
gemiddelde score 4,1 3,9* 3,9 3,8*** 3,7***

* = significant verschil met werkenden; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Informele sociale participatie: sociale contacten en uitgaan
Werkenden hebben over het geheel genomen vaker contact met familie, vrienden en 
buren dan de andere onderzochte groepen (zie tabel 3.4). Het aantal sociale contacten 
van de twee groepen zonder werk – niet-werkende arbeidsongeschikten en  werklozen – 
is over hele linie minder dan bij werkenden. Van de drie groepen met betaald werk 
hebben de werkende arbeidsongeschikten relatief weinig sociale contacten. De intensi-
teit van het contact, in de zin dat men ook persoonlijke problemen bespreekt, verschilt 
nauwelijks tussen de groepen. Persoonlijke problemen worden overigens in het alge-
meen met zowel familie als vrienden besproken, maar veel minder met buren.
Tot slot toont tabel 3.4 gegevens over het uitgaansgedrag van de vijf onderzochte 
 groepen. Werkenden gaan vaker uit dan de vier andere groepen. Zegt van de werkenden 
een kwart zelden of nooit uit te gaan, bij werklozen is dit ruim vier op de tien en bij de 
niet-werkende arbeidsongeschikten bijna zes op de tien. Het uitgaansgedrag hangt niet 
samen met persoonskenmerken als opleidingsniveau en leeftijd, en de verschillen in het 
uitgaansgedrag kunnen dan ook niet hieraan worden toegeschreven.
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Tabel 3.4

Informele sociale participatie: contact met familie, vrienden en buren, en uitgaan,  

werkenden en niet-werkenden, 2007 (gewogen percentages)

werkenden
(n = 581)

recente 
baanvinders
(n = 257)

werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 117)

niet-werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 381)

werklozen
(n = 324)

ontmoet familie
ten minste eenmaal in de 
twee weken 80.0 70,1*** 76,0 78,0 74,8
minder dan tweewekelijks 19,4 22,3 21,2 15,5 18,9
nooit 0,6 7,6*** 2,8** 6,6*** 6,3***

bespreekt persoonlijke problemen 
met familie (indien contact) 68,4 65,0 71,1 66,4 61,3
zou meer contact willen hebben 
met familie 19,8 24,2 9,5** 24,3 25,7

ontmoet vrienden
ten minste eenmaal in de 
twee weken 78,7 80,4 58,0*** 69,6*** 79,0
minder dan tweewekelijks 19,5 18,3 38,8** 21,8 13.4**
nooit 1,8 1,3 3,3 8,7*** 7,6***

bespreekt persoonlijke problemen 
met vrienden (indien contact) 73,9 70,5 53,9** 61,0*** 70,0
zou meer contact willen hebben 
met vrienden 26,0 25,7 14,0** 26,4 14,3***

contact met buren
ten minste eenmaal in de 
twee weken 74,3 69,0 79,9 75,0 70,8
minder dan tweewekelijks 17,6 15,7 13,9 13,8 15,3
nooit 8,1 15,3*** 6,3 11,2 13,9** 

bespreekt persoonlijke problemen 
met buren (indien contact) 15,4 19,1 20,9 16,1 22,7
zou meer contact willen hebben 
met buren 5,8 14,8*** 18,1** 14,9*** 16,5***

uitgaan
gaat zelden of nooit uit 25,8 40,1*** 50,2*** 59,8*** 44,3***
gaat niet zo vaak uit 32,3 30,3 34,0 19,7*** 21,3***
gaat vaak uit 15,2 13,4 3,2*** 7,5*** 8,1***
wisselend 26,8 15,5*** 12,6*** 13,1*** 26,3

* = significant verschil met werkenden; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)
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Georganiseerde sociale participatie: verenigingen en kerkbezoek
Zowel werklozen als niet-werkende arbeidsongeschikten zijn minder vaak lid van een 
vereniging dan werkenden (tabel 3.5). Ook de recente baanvinders participeren min-
der in het verenigingsleven. Bijna zes op de tien werkenden zijn lid van ten minste één 
vereniging, tegenover vier op de tien werklozen, niet-werkende arbeidsongeschikten 
en recente baanvinders. Werkende arbeidsongeschikten verschillen hierin niet van 
werkenden. Lager opgeleiden en migranten zijn relatief weinig lid van een  vereniging. 
De geringe participatie in het verenigingsleven van werklozen en niet-werkende 
arbeidsongeschikten is voor een deel te verklaren door het relatief lage gemiddelde 
opleidingsniveau en het grote aandeel migranten in deze groepen.

Tabel 3.5

Georganiseerde sociale participatie: verenigingsleven en kerkelijkheid, werkenden en niet- 

werkenden, 2007 (gewogen percentages)

werkenden
(n = 581)

recente 
baanvinders
(n = 257)

werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 117)

niet-werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 381)

werklozen
(n = 324)

verenigingsleven
is geen lid van een vereniging 41,9 61,7*** 45,9 60,5*** 58,9***
is lid van één vereniging 32,6 21,7*** 37,9 26,0* 30,2
is lid van twee of meer 
verenigingen 25,4 16,5*** 16,1* 13,4*** 10,8***

kerkelijkheid
behorend tot kerkgenootschap 31,5 35,7 51,2** 40,5** 35,3

frequentie kerkbezoek 
(indien kerkelijk)

meermalen per maand 30,0 39,0 17,9 27,8 31,0
meermalen per jaar 36,8 28,5 21,8 21,8*** 38,5
zelden of nooit 33,2 32,5 60,3** 50,4*** 30,5

* = significant verschil met werkenden; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Werkende en niet-werkende arbeidsongeschikten beschouwen zich vaker als behorend 
tot een kerkgenootschap, godsdienstige groepering of levensbeschouwelijke groep dan 
werkenden (51% en 41% versus 32%). Deze verschillen kunnen worden verklaard door de 
samenstelling naar leeftijd en etniciteit van de groepen: de groep arbeidsongeschikten 
bestaat voor een relatief groot deel uit ouderen en migranten. Maar hoewel arbeidsonge-
schikten zich relatief vaak tot een kerkgenootschap rekenen, gaan zij relatief weinig naar 
diensten of bijeenkomsten: meer dan de helft van de arbeidsongeschikten gaat zelden of 
nooit, tegenover een derde van de werkenden die zich tot een kerkgenootschap rekenen.
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3.3.2 Normatieve integratie: arbeidsethos

Bij normatieve integratie – de tweede component van sociale uitsluiting – gaat het 
om het al dan niet voldoende naleven van de normen die behoren bij actief sociaal 
burgerschap. Normen geven aan hoe men zich hoort te gedragen in een samenleving. 
Personen die de dominante normen in een samenleving onvoldoende naleven leggen 
zichzelf daarmee culturele beperkingen op, die kunnen leiden tot buitensluiting van 
de maatschappij (Jehoel-Gijsbers 2004). In dit onderzoek beperken we ons tot normen 
die betrekking hebben op arbeid, oftewel het arbeidsethos. Arbeidsethos kan worden 
omschreven als het geheel van waarden en normen met betrekking tot de beteke-
nis van arbeid in het leven van mensen en in de samenleving als geheel (Van Hoof 
2006: 257). Wanneer werklozen en arbeidsongeschikten een zwak arbeidsethos heb-
ben in  vergelijking met andere groepen in de samenleving, zou dit erop kunnen duiden 
dat ze hierdoor hun situatie bestendigen en zichzelf buitensluiten van het arbeidzame 
leven. Arbeidsethos kan worden onderverdeeld in drie dimensies (Van Hoof 2006: 258; 
mow 1987):
– opvattingen over de plaats van arbeid in relatie tot andere levensdomeinen, zoals 

familie, vrienden, vrije tijd, enzovoort (centraliteit van de arbeid);
– opvattingen over de plichten en rechten die men aan werk verbindt (de normatieve 

dimensie);
– de waarde die men hecht aan bepaalde aspecten van arbeid, zoals inkomen en 

 promotiekansen (arbeidsoriëntaties).

In deze studie is arbeidsethos gemeten door middel van een aantal stellingen (zie 
tabel 3.6). 3 De opvattingen vallen uiteen in drie dimensies, die in grote lijnen corres-
ponderen met de bovengenoemde driedeling.
De eerste stelling in tabel 3.6, ‘er zijn nog belangrijker dingen in het leven dan werken’, 
betreft de centraliteit van de arbeid. Het merendeel van de respondenten (ongeveer 
negen op de tien) is het met de stelling eens. Voor werklozen en recente baanvinders 
geldt dit iets minder vaak, terwijl werkende arbeidsongeschikten het vaker eens zijn met 
de stelling. Hoger opgeleiden stellen arbeid minder centraal dan lager opgeleiden, maar 
deze verschillen zijn gering. Ook speelt etniciteit een rol: bij niet-westerse migranten 
staat arbeid meer centraal dan bij autochtone Nederlanders. Gemiddeld over alle groe-
pen is 91% van de autochtone Nederlanders het eens met de stelling dat er belangrijker 
dingen zijn dan arbeid, terwijl dit bij niet-westerse migranten voor 77% geldt.
De volgende set van vier items in tabel 3.6 weerspiegelt de mate waarin men arbeid 
beschouwt als een plicht (de normatieve dimensie). Het merendeel van de ondervraagde 
personen (ongeveer zes op de tien) onderschrijft de plicht tot werken: men vindt dat je 
hard moet werken om te mogen genieten van het leven en te doen waar je zin in hebt, 
en men ziet werken als een plicht die je hebt tegenover de maatschappij. Met de stelling 
dat werk altijd op de eerste plaats moeten komen is men het echter minder vaak eens. 
Over het geheel genomen verschillen werklozen en arbeidsongeschikten nauwelijks van 
werkenden qua innerlijk plichtsbesef dat men dient te werken, al lijken ze op sommige 
punten een iets sterker arbeidsethos te hebben. Vrouwen zien arbeid minder vaak als 
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een plicht dan mannen en ook is er een sterke samenhang met opleidingsniveau: hoger 
opleiden hebben een lager innerlijk plichtsbesef met betrekking tot werk dan lager opge-
leiden. Migranten vinden vaker dan autochtone Nederlanders dat werk op de eerste plaats 
moet komen (35% versus 21%), maar verschillen ten aanzien van de overige stellingen niet 
van autochtone Nederlanders. Het plichtsbesef dat men dient te werken is ook afhankelijk 
van leeftijd: ouderen (met name 56-64-jarigen) hebben een sterker arbeidsethos dan jon-
geren. Deze set van vier items wordt nog verder besproken in paragraaf 3.3.5.
De derde dimensie van arbeidsethos wordt weergegeven door de stelling ‘werken is 
alleen maar een manier om geld te verdienen’. Niet-werkenden hebben een meer instru-
mentele houding ten aanzien van werk dan werkenden: circa een derde van de werklozen 
en recente baanvinders en bijna een kwart van de niet-werkende arbeidsongeschikten is 
het met de stelling eens, versus 17% van de werkenden. Voor mannen is werk vaker alleen 
maar een manier om geld te verdienen dan voor vrouwen, en laagopgeleiden zijn het 
vaker met de stelling eens dan hoogopgeleiden.

Tabel 3.6

Arbeidsethos, werkenden en niet-werkenden, 2007 (in procenten (helemaal) mee eens; gewogen 

percentages)

werkenden
(n = 581)

recente 
baanvinders
(n = 257)

werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 117)

niet-werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 381)

werklozen
(n = 324)

centraliteit van de arbeid
er zijn nog belangrijker dingen in 
het leven dan werken 89,5 84,6* 96,2** 84,3 84,3*

normatieve dimensie

werken moet altijd op de eerste 
plaats komen, ook als het 
minder vrije tijd betekent 20,4 28,2** 31,1 28,1** 34,9***

als iemand van het leven wil 
genieten, moet hij bereid zijn er 
hard voor te werken 56,7 58,0 55,1 56,4 53,7
werken is een plicht die je hebt 
tegenover de maatschappij 64,4 60,2 77,9** 69,5 60,6
doen waar je zin in hebt kun je 
pas als je je plicht hebt gedaan 59,9 58,7 68,1 67,8* 61,4

extrinsieke werkmotivatie
werken is alleen maar een 
manier om geld te verdienen 16,8 30,1*** 30,3* 23,0** 37,3***

* = significant verschil met werkenden; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)
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Op basis van het voorgaande kunnen we concluderen dat het arbeidsethos van niet- 
werkenden niet zwakker is dan dat van werkenden. Zelfs lijken niet-werkenden 
ten aanzien van het innerlijk plichtsbesef dat men dient te werken een iets sterker 
arbeidsethos te hebben. Dit hangt ook samen met de samenstelling van de groep 
niet-werkenden: de opvatting dat arbeid een plicht is, is relatief sterk aanwezig bij laag-
opgeleiden, ouderen en migranten, en deze groepen zijn sterk vertegenwoordigd onder 
de niet-werkenden.

3.3.3 Materiële deprivatie

Niet alleen is inkomen noodzakelijk om in de (primaire) levensbehoeften te kunnen 
voorzien, ook wordt er maatschappelijke status mee verworven en vergroot het de 
mogelijkheden tot deelname aan het sociale verkeer. Een ernstige mate van materiële 
deprivatie betekent dat mensen genoemde mogelijkheden niet hebben en niet kunnen 
leven conform de levensstandaard die men in de Nederlandse samenleving wenselijk 
vindt. Dit kan als een kenmerk van sociale uitsluiting worden gezien (Jehoel-Gijsbers 
2004: 78). In deze paragraaf gaan we na in hoeverre werkenden en niet-werkenden van 
mening zijn dat zij een tekort hebben aan financiële middelen.
Een groot deel van de werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten heeft naar 
eigen zeggen onvoldoende geld om nieuwe kleren en meubels te kopen of jaarlijks een 
week op vakantie te gaan (tabel 3.7). Bijna de helft van de werklozen en een derde van 
de niet-werkende arbeidsongeschikten kan moeilijk of zeer moeilijk rondkomen van 
het nettohuishoudensinkomen, en bijna twee op de tien werklozen heeft te maken met 
betalingsachterstanden. Over de hele linie blijken werklozen meer financiële problemen 
te ervaren dan niet-werkende arbeidsongeschikten. Dit ligt in de lijn der verwachting, 
omdat niet alle werklozen recht hebben op een uitkering en werklozen in de bijstand 
veelal een lagere uitkering ontvangen dan wao’ers. Dat werk loont, komt duidelijk 
naar voren in onze analyses: er is een duidelijk verschil in materiële deprivatie tussen 
niet-werkenden en mensen met een betaalde baan. Verschillen in opleidingsniveau 
spelen hierbij ook een rol. Recente baanvinders nemen hierin een bijzonder positie in 
en geven in vergelijking met werkenden vaak aan onvoldoende geld te hebben voor kle-
ding, vakantie en meubilair en moeilijk te kunnen rondkomen. Zoals eerder aangegeven 
heeft dit waarschijnlijk te maken met het gegeven dat deze groep minder uren per week 
werkt dan de werkenden en bovendien vaak ontevreden is met dit geringe aantal uren 
(Van Echtelt en Hoff 2008).
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Tabel 3.7

Materiële deprivatie, werkenden en niet-werkenden, 2007 (gewogen percentages)

werkenden
(n = 581)

recente 
baanvinders
(n = 257)

werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 117)

niet-werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 381)

werklozen
(n = 324)

heeft huishouden voldoende  
geld voor (% nee)

nieuwe kleren 7,8 28,6*** 12,2 39,2*** 53,2***
jaarlijkse vakantie van een week 8,8 38,6*** 14,7* 42,4*** 55,7***
vervanging versleten meubilair 15,5 47,9*** 19,4 50,1*** 63,0***

rondkomen met netto- 
huis houdensinkomen
(% moeilijk of zeer moeilijk) 5,4 29,1*** 24,2** 32,6*** 47,7***

betalingsachterstanden
(% vaak/voortdurend) 2,7 9,0*** 4,1 8,7*** 17,6***

* = significant verschil met werkenden; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

3.3.4 Sociale grondrechten

Het centrale uitgangspunt van de eu bij de bestrijding van sociale uitsluiting is dat iedere 
burger, ongeacht inkomen of afkomst, een aantal sociale grondrechten heeft en toegang 
zou moeten hebben tot zaken als gezondheidszorg, onderwijs en adequate huisvesting. 
Ook veiligheid kan als een burgerschapsrecht worden gezien, omdat het de kwaliteit van 
leven sterk beïnvloedt (Jehoel-Gijsbers 2004). Over de toegang tot sociale grondrechten 
zijn helaas relatief weinig gegevens beschikbaar in dit onderzoek. We beperken ons 
daarom tot gegevens over onveiligheid in de buurt en de problemen die zich voordoen in 
het contact met maatschappelijke instanties.4

Ook in de toegang tot sociale grondrechten zijn er grote verschillen tussen mensen met 
en zonder een betaalde baan. Werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten voelen 
zich veel vaker onveilig dan werkenden (24% en 20% versus 7%; tabel 3.8). De kans dat 
iemand zich onveilig voelt in zijn omgeving neemt af met het opleidingsniveau, wat een 
deel verklaart van het verschil tussen werkenden en niet-werkenden. Recente baanvinders 
nemen ook hier een aparte positie in: zij lijken in hun gevoel van veiligheid meer op niet-
werkenden dan op werkenden. Op basis van onze gegevens kunnen we geen uitspraken 
doen over de feitelijke kwaliteit van de leefomgeving. Eerder onderzoek laat zien dat 
verschillen in beleving van veiligheid tussen bewoners van verschillende buurten slechts 
voor een beperkt deel kunnen worden toegeschreven aan de fysieke structuur en de 
sociale processen van de buurt. Belangrijker zijn de individuele kenmerken van de buurt-
bewoners, zoals leeftijd, opleiding en gezinssamenstelling (Wittebrood en Van Dijk 2007).
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Tabel 3.8

Onveiligheid in de buurt en problemen met instanties in de afgelopen twaalf maanden, werkenden en 

niet-werkenden, 2007 (gewogen percentages)

werkenden
(n = 467)

recente 
baanvinders
(n = 229)

werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 102)

niet-werkende 
arbeids-
ongeschikten 
(n = 337)

werklozen
(n = 286)

voelt zich ’s avonds vaak/soms 
onveilig in de buurt 7,2 16,6*** 5,9 19,5*** 23,9***

met één of meer instanties 
 problemen gehad 15,2 36,6* 18,7 29,8* 30,2*

* = significant verschil met werkenden; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Om te meten of er sprake is van onvoldoende toegang tot adequate maatschappelijke 
dienstverlening, hebben we de respondenten gevraagd of zij problemen hebben gehad 
met een instantie waarmee zij in het afgelopen jaar contact hebben gehad. Personen die 
aangeven geen contact te hebben gehad (variërend van 20% van de werkenden tot 7% van 
de werklozen) zijn niet meegenomen in de analyses. Recente baanvinders, werklozen en 
niet-werkende arbeidsongeschikten hebben vaker negatieve ervaringen met instanties 
dan werkenden (ten minste 30% versus 15%). Het ligt voor de hand te veronderstellen dat 
werklozen en arbeidsongeschikten vaker contact hebben met instanties, en dat dit de 
kans op problemen vergroot (zie ook Jehoel-Gijsbers 2004).

3.3.5 Overzicht: sociale uitsluiting van werkenden en niet-werkenden

Tabel 3.9 geeft een overzicht van de hierboven gepresenteerde resultaten. Hierbij 
worden werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten op hoofdlijnen vergeleken 
met werkenden op de aspecten van sociale uitsluiting. Een ‘+’ geeft aan dat niet-
werkenden meer sociaal zijn uitgesloten dan werkenden, een ’0’ betekent dat er 
geen verschillen zijn, en een ‘–’ wil zeggen dat de groep minder uitgesloten is. Om 
een goed beeld te kunnen krijgen van de mate van sociale uitsluiting is het zinvol de 
indicatoren te reduceren tot één index per dimensie, en tot een algemene index voor 
sociale uitsluiting. Reductie van de grote hoeveelheid kenmerken tot één index heeft 
als belangrijk voordeel dat met behulp van één maat (de score op de index) inzicht 
gegeven kan worden in de relatieve positie van werkenden en niet-werkenden en in de 
samenhang met andere factoren, zoals gezondheid en welbevinden. Met behulp van 
optimale schalingstechnieken (Catpc a en Overals) is bezien welke kenmerken tezamen 
een goede index vormen. In bijlage B (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende 
rapport) staan de resultaten van deze analyses vermeld. In tabel 3.9 is aangegeven welke 
indicatoren zijn meegenomen in zowel de index voor de afzonderlijke dimensies als de 
algemene index voor sociale uitsluiting.5
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Tabel 3.9

Overzicht sociale uitsluiting van niet-werkende arbeidsongeschikten en werklozen ten opzichte van 

werkenden, 2007

niet-werkende 
arbeidsongeschikten werklozen

sociale participatie
participatie

weinig vrijwilligerswerka, e + 0
weinig lidmaatschappen verenigingena, e + +
weinig uitgaana, e + +

sociale contacten
weinig contact met familiea, e + +
weinig contact met vriendena, e + +
weinig contact met burena, e 0 0
wil meer contact met familie 0 0
wil meer contact met vrienden 0 +
wil meer contact met buren + +

politieke betrokkenheid
desinteresse in politieke onderwerpena, e + +
niet gestemd bij Tweede Kamerverkiezingena, e 0 +

kerkelijkheid
niet behorend tot kerkgenootschap - 0
weinig kerkbezoek (indien kerkelijk) + 0

normatieve integratie
zwak arbeidsethos (vier items over plicht om te werken)b 0 0

materiële deprivatie
onvoldoende geld voor kleren + +
onvoldoende geld voor vakantiec, e + +
onvoldoende geld voor meubilairc, e + +
niet rondkomen met nettohuishoudensinkomenc, e + +
betalingsachterstandenc, e + +

sociale grondrechten
onveiligheidd, e + +
problemen met maatschappelijke instantiese + +

vergelijking met werkenden: + meer sociaal uitgesloten, – minder sociaal uitgesloten, 0 geen verschil 
met werkenden
a  In index sociale participatie.
b  In index normatieve integratie.
c  In index materiële deprivatie.
d  In index sociale grondrechten.
e  In index sociale uitsluiting.

Bron: scp/cbs (lw w ’07)
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Figuur 3.3 geeft de gemiddelde scores weer op de indices voor werkenden, werklozen en 
niet-werkende arbeidsongeschikten. Een hogere score betekent een grotere mate van 
sociale uitsluiting. Uit de figuur komt duidelijk het beeld naar voren dat werklozen en 
niet-werkende arbeidsongeschikten een risicogroep vormen voor sociale  uitsluiting. 
Werkenden en niet-werkenden onderscheiden zich niet alleen van elkaar door hun 
financiële situatie, maar ook op sociale participatie en sociale grondrechten. Zo par-
ticiperen niet-werkenden minder in het maatschappelijk leven (vrijwilligerswerk, 
verenigingsleven, uitgaan), hebben zij minder contact met familie en vrienden, tonen 
zij minder politieke betrokkenheid en voelen zij zich vaker onveilig in hun buurt. Ook 
wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in de samenstelling van de groepen 
naar geslacht, leeftijd, opleiding en etniciteit, blijven er aanzienlijke verschillen tus-
sen werkenden en niet-werkenden bestaan in sociale participatie, materiële deprivatie 
en sociale grondrechten. De enige uitzondering vormt de tweede dimensie van sociale 
uitsluiting – normatieve integratie. Werkenden en niet-werkenden verschillen weinig 
van elkaar in hun opvattingen over arbeid en in de mate waarin ze de plicht tot werken 
onderschrijven. Het idee dat niet-werkenden door hun opvattingen over arbeid zichzelf 
buitensluiten van de maatschappij wordt dus niet onderbouwd. In hoofdstuk 4 gaan we 
nader in op de vraag hoe werklozen aankijken tegen werk en of hun opvattingen over 
arbeid hun arbeidsdeelname in de weg staan.

Figuur 3.3

Mate van sociale uitsluiting van werkenden, werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten, 2007 

(gewogen resultaten)

Bron: SCP/CBS (LWW’07)

sociale uitsluiting

gebrek aan toegang
tot sociale grondrechten

materiële deprivatie

onvoldoende normatieve
integratie

onvoldoende sociale
participatie

−0,8 −0,6 −0,4 −0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

niet-werkende arbeidsongeschiktenwerklozenwerkenden
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3.4 De relatie tussen arbeidsmarktpositie, sociale uitsluiting en tevredenheid

In het voorgaande is vastgesteld dat mensen die door werkloosheid of arbeids-
ongeschiktheid niet deelnemen aan het arbeidsproces minder tevreden zijn met het 
leven dan werkenden. Dit bevestigt het belang van het hebben van betaald werk, zoals in 
hoofdstuk 1 is uiteengezet. In deze paragraaf onderzoeken we deze relatie nader. Hierbij 
kijken we naar de invloed van de volgende vier aspecten die mogelijk bijdragen aan het 
verschil in tevredenheid tussen werkenden en niet-werkenden.
– Verschillen in de mate van sociale uitsluiting.

Werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten zijn meer sociaal uitgesloten 
dan werkenden: ze hebben een slechtere financiële positie, participeren minder in 
het sociale leven en voelen zich vaker onveilig in hun buurt. De vraag is in hoeverre 
het verschil in tevredenheid tussen werkenden en niet-werkenden kan worden toe-
geschreven aan deze factoren.

– Verschillen in achtergrondkenmerken.
Mogelijk zijn de verschillen in tevredenheid met het leven niet zozeer het gevolg van 
het al dan niet werken, maar worden zij veroorzaakt door andere achtergrondkenmer-
ken (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit en huishoudenssamenstelling).

– Verschillen in ervaren gezondheid.
Evenzo is het mogelijk dat de verschillen in tevredenheid tussen werkenden en niet-
werkenden toe te schrijven zijn aan de slechtere gezondheid van werklozen en niet-
werkende arbeidsongeschikten, en dus niet zozeer aan de voordelen die werk met zich 
meebrengt.

– Verschillen in inkomen.
Ook een lager inkomen kan invloed hebben op de geringere tevredenheid van niet-
werkenden. In de analyses wordt gebruik gemaakt van het gestandaardiseerde huis-
houdensinkomen. Dit is het besteedbare inkomen van een huishouden, gecorrigeerd 
voor de samenstelling en grootte van het huishouden.

Met behulp van het statistische programma Amos6 is voor werklozen en niet-werkende 
arbeidsongeschikten afzonderlijk een model getoetst waaruit blijkt in hoeverre er 
sprake is van directe dan wel indirecte effecten van de arbeidsmarktpositie op tevreden-
heid.7 Iemands arbeidsmarktpositie kan bijvoorbeeld invloed hebben op tevredenheid 
(direct effect), maar kan daarnaast ook via sociale uitsluiting tevredenheid beïnvloeden 
(in direct effect). Figuur 3.1 geeft een overzicht van de in het model opgenomen factoren. 
De groep werkenden (excl. recente baanvinders en werkende arbeidsongeschikten) dient 
als referentiecategorie.

Verschillen in de mate van sociale uitsluiting
De resultaten in tabel 3.10 laten nogmaals zien dat werklozen minder sociaal participe-
ren en vaker materieel gedepriveerd zijn dan werkenden. Ook is er bij werklozen sprake 
van een geringere normatieve integratie en voelen zij zich vaker onveilig dan werkenden, 
maar deze verschillen zijn minder groot.
Dat werklozen minder sociaal participeren wordt voor een groot deel verklaard door 
hun slechtere gezondheid. Tevens speelt hun relatief lage opleidingsniveau een rol: 



54

een ba anlo os besta an

sociale participatie neemt af met het opleidingsniveau. De mogelijkheid dat werklozen 
minder sociaal participeren omdat zij een lager inkomen hebben dan werkenden, wordt 
niet door de data ondersteund.
De grotere mate van materiële deprivatie van werklozen heeft te maken met hun gemid-
deld lagere huishoudensinkomen, maar ook andere factoren spelen een rol, zoals oplei-
ding en gezondheid. Mogelijk hebben werklozen hierdoor meer moeite hun financiële 
zaken te regelen of hebben zij hogere kosten in verband met een slechtere gezondheid.
Tabel 3.11 laat de resultaten zien voor niet-werkende arbeidsongeschikten. Hieruit blijkt 
wederom dat deze groep een grotere mate van materiële deprivatie heeft dan werken-
den. Net als bij werklozen spelen hierbij niet alleen inkomen, maar ook gezondheid en 
opleiding een rol. De geringe sociale participatie van niet-werkende arbeidsongeschik-
ten is grotendeels toe te schrijven aan hun slechte ervaren gezondheid. Ook hun relatief 
lage opleidingsniveau is van invloed. Het verschil in sociale participatie tussen niet-
werkende arbeidsongeschikten en werkenden verdwijnt geheel wanneer gecontroleerd 
wordt voor deze factoren.
De modellen laten tevens zien dat werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten 
minder tevreden zijn met het leven dan werkenden. Sociale uitsluiting speelt hierbij een 
rol. Zowel materiële deprivatie als een geringe sociale participatie heeft een negatieve 
invloed op de tevredenheid met het leven, waarbij materiële deprivatie de belangrijk-
ste factor is. Voor onveiligheid vinden we echter geen significant effect. Uit het model 
is af te leiden dat de lagere tevredenheid van werklozen en niet-werkende arbeids-
ongeschikten voor een deel komt doordat zij een slechtere financiële positie hebben en 
minder sociaal participeren.

Verschillen in achtergrondkenmerken
Uit de analyses in dit hoofdstuk is reeds gebleken dat het verschil in tevredenheid tussen 
werkenden en niet-werkenden niet verklaard kan worden door verschillen in samenstel-
ling van de beide groepen (naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit). Het 
model geeft in dit opzicht geen nieuwe informatie; de effecten van achtergrondken-
merken op tevredenheid zijn relatief klein en dragen slechts in geringe mate bij aan het 
verschil in tevredenheid  tussen werkenden en niet-werkenden.

Verschillen in ervaren gezondheid
Gezondheid is in dit onderzoek gemeten aan de hand van het eigen oordeel over de 
gezondheid. Het gaat dus niet om de feitelijke gezondheidstoestand, maar om de erva-
ren gezondheid. Ervaren gezondheid blijkt een belangrijke determinant te zijn voor 
tevredenheid met het leven: een negatief ervaren gezondheid beïnvloedt de tevreden-
heid niet alleen direct, maar ook via een verminderde sociale participatie, een grotere 
mate van materiële deprivatie en meer gevoelens van onveiligheid. Dit geldt niet alleen 
voor arbeidsongeschikten, maar ook voor werklozen. Het verschil in tevredenheid 
met het leven tussen werkenden en niet-werkenden is dus voor een belangrijk deel 
toe te schrijven aan verschillen in ervaren gezondheid. Werkloosheid heeft ongeveer 
een even grote invloed op de tevredenheid als gezondheid. Voor de tevredenheid van 
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arbeidsongeschikten speelt hun gezondheidstoestand een belangrijker rol dan hun 
arbeidsmarktpositie.

Verschillen in inkomen
Uit de tabellen 3.10 en 3.11 blijkt dat werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten 
gemiddeld een lager huishoudensinkomen hebben dan werkenden. Het inkomen is ook 
van invloed op de mate van materiële deprivatie. Voor de andere drie componenten van 
sociale uitsluiting speelt inkomen echter geen rol, en ook de geringere tevredenheid met 
het leven wordt hierdoor niet verklaard.
Ook wanneer gecontroleerd wordt voor sociale uitsluiting, verschillen in achtergrond-
kenmerken en ervaren gezondheid blijft er een groot negatief effect bestaan van werk-
loosheid en arbeidsongeschiktheid op de tevredenheid met het leven. De in het model 
opgenomen factoren kunnen dit dus onvoldoende verklaren. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat de psychologische en sociale betekenis van het hebben van werk (zie 
hoofdstuk 1) hierbij een rol speelt.

Tabel 3.10

Determinanten van tevredenheid: werklozen versus werkenden (gestandaardiseerde coëfficiënten, 

ongewogen, n = 904)

inkomen

geringe 
sociale 
participatie

materiële 
deprivatie

geringe 
normatieve 
integratie

onveilig-
heid

tevreden-
heid
direct effect

tevreden-
heid
totaal effect

werkloos (versus werkend) -0,22*** 0,11** 0,35*** 0,07* 0,09** -0,24*** -0,32***

vrouw 0,04 -0,05 0,01 0,13*** 0,07* 0,02 0,01
leeftijd (1-4) 0,02 -0,06* -0,03 -0,07* 0,05 0,06* 0,00
opleiding (1-4) 0,19*** -0,25*** -0,17*** 0,21*** -0,07* -0,05 0,07**
niet-westerse migranten 0,03 0,10** 0,16*** -0,09** 0,05 -0,03 -0,12***
partner 0,15*** -0,13*** -0,23*** 0,00 -0,10** 0,08** 0,18***
kind(eren) < 18 jaar -0,22*** 0,11** 0,11*** 0,06 0,03 0,02 0,01
ervaren gezondheid (1-5) 0,10** -0,11*** -0,11*** -0,00 -0,06 0,25*** 0,34***
huishoudensinkomen -0,03 -0,13*** -0,01 -0,02 -0,04 -0,01

geringe sociale participatie -0,06** -0,06**
materiële deprivatie -0,21*** -0,21***
geringe normatieve integratie -0,03 -0,03
onveiligheid -0,00 -0,00

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)
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Tabel 3.11

Determinanten van tevredenheid: niet-werkende arbeidsongeschikten versus werkenden 

( gestandaardiseerde coëfficiënten, ongewogen, n = 961)

inkomen

geringe 
sociale 
 participatie

materiële 
deprivatie

geringe 
normatieve 
integratie

onveilig-
heid

tevreden-
heid
direct effect

tevreden-
heid
totaal effect

niet-werkend arbeids-
ongeschikt (versus werkend) -0,17*** 0,04 0,26*** 0,07 0,08* -0,15*** -0,22***

vrouw 0,02 -0,03 0,00 0,11*** 0,02 0,03 0,01
leeftijd (1-4) 0,03 -0,04 -0,05 -0,09** -0,02 0,07** 0,05
opleiding (1-4) 0,21*** -0,22*** -0,16*** 0,25*** -0,06 -0,13*** -0,04
niet-westerse migranten 0,03 0,08** 0,21*** -0,09** 0,08** -0,06** -0,12***
partner 0,14*** 0,10** -0,19*** -0,03 -0,03 0,07** 0,13***
kind(eren) < 18 jaar -0,20 0,05 0,09** 0,05 0,01 -0,00 -0,01
ervaren gezondheid (1-5) 0,08* -0,22*** -0,14*** 0,03 -0,14** 0,32*** 0,49***
huishoudensinkomen -0,03 -0,14*** -0,02 -0,03 -0,01 0,02

geringe sociale participatie -0,08** -0,08**
materiële deprivatie -0,23*** -0,23***
geringe normatieve integratie -0,02 -0,02
onveiligheid -0,04 -0,04

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

3.5 Samenvatting

Werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten zijn over veel aspecten van hun leven, 
zoals hun dagelijkse bezigheden en hun vrienden- en kennissenkring, minder tevreden 
dan mensen met een betaalde baan. Ook hun oordeel over hun leven als geheel valt nega-
tiever uit. De geringere tevredenheid van niet-werkenden is voor een belangrijk deel toe 
te schrijven aan hun als slechter ervaren gezondheid. Daarnaast spelen hun geringere 
financiële middelen en hun lagere sociale participatie een rol. Deze factoren verklaren het 
verschil echter niet helemaal. Mogelijk dat ook andere persoonskenmerken een rol spelen. 
Uit eerder onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen met psychische problemen en depres-
sieve klachten een grotere kans op werkloosheid hebben (Platt 1986; Morton 1993).
Daarnaast zijn niet-werkenden in veel opzichten meer sociaal uitgesloten dan werken-
den. Niet alleen hebben ze relatief vaak een tekort aan financiële middelen, ze zijn ook 
minder sociaal actief: ze verrichten minder vrijwilligerswerk dan werkenden, en hebben 
minder contact met familie en vrienden. Ook voelen niet-werkenden zich vaker onveilig 
in hun buurt, en hebben ze minder goed contact met dienstverlenende instanties. Ten 
aanzien van hun opvattingen over arbeid verschillen ze echter niet van werkenden: niet-
werkenden hebben een even sterk arbeidsethos als mensen met een betaalde baan.



57  

welbe vinden van werkenden, werklozen en arbeidsongeschik ten

Hieruit kan men concluderen dat het verrichten van betaald werk het welbevinden inder-
daad vergroot. In die zin ondersteunen de resultaten de argumentatie achter het active-
rende arbeidsmarktbeleid. Ook sociale participatie blijkt een positieve invloed te hebben 
op de tevredenheid met het leven. Dit impliceert dat beleidsmaatregelen die onbetaalde 
participatie (bv. vrijwilligerswerk) stimuleren, tevens bijdragen aan het welbevinden van 
niet-werkenden. Het voorkómen van materiële deprivatie biedt in theorie meer moge-
lijkheden om sociale uitsluiting van uitkeringsgerechtigden tegen te gaan. Hier stuiten 
we echter op de spanningsverhouding tussen de inkomensbeschermende en de active-
rende doelstelling van het socialezekerheidsbeleid: een hoge(re) inkomensbescherming 
kan re-integratie en arbeidsdeelname in de weg staan.
Gezondheid blijkt een belangrijke factor te zijn voor de arbeidsmarktpositie, sociale 
uitsluiting en tevredenheid. Dit geldt niet alleen voor arbeidsongeschikten, maar ook 
voor werklozen. Gezondheid heeft niet alleen een directe invloed op de tevredenheid, 
maar ook een indirect effect via sociale uitsluiting, materiële deprivatie en inactiviteit 
op de arbeidsmarkt. 

Noten
1 De werkloosheidsduur is slechts voor een beperkt aantal werklozen bekend (n = 219 ). Alleen per-

sonen die zichzelf ‘werkloos’ noemen hebben vragen beantwoord over hun werkloosheidsduur. 

In  andere gevallen beschrijven personen die volgens onze definitie werkloos zijn zichzelf bijvoor-

beeld als vrijwilliger of huisvrouw. 

2 In de vragenlijst is de volgende vraag aan respondenten voorgelegd: ‘Doet u wel eens onbetaald 

vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld voor een sport- of hobbyvereniging, vakbond, politieke partij of in 

een buurt- of bejaardenhuis, school of crèche, of hulp aan familie, buren of kennissen?’

3 Aan de respondenten is ook de volgende stelling voorgelegd: ‘Eigenlijk moet iedereen kunnen kiezen 

of hij wil werken of niet.’ Werklozen zijn het vaker met deze uitspraak eens dan werkenden. De vraag 

is echter of dit een teken is van een zwak arbeidsethos, of dat werklozen de vraag hebben geïnter-

preteerd als een weergave van hun wens te kúnnen werken wanneer je dat wilt. Vanwege deze dub-

bele betekenis is de stelling niet in de tabel gepresenteerd.  

4 In de vraagstelling zijn als voorbeelden genoemd: de gemeentelijke sociale dienst, een instelling 

voor thuiszorg, de woningcorporatie en een ziektekostenverzekeraar.

5 De indicatoren voor normatieve integratie (arbeidsethos) blijken een slechte fit met de algemene 

index van sociale uitsluiting te geven. Om deze reden is besloten de indicatoren voor normatieve 

integratie buiten de constructie van de index voor sociale uitsluiting te houden (zie bijlage B).

6 Amos is een multivariate techniek om structurele modellen te toetsen (Structural Equation Model-

ling, zie Kline 1998). Met behulp van deze techniek kan niet alleen de voorspellende kracht van meer-

dere variabelen gelijktijdig worden onderzocht, maar kan tevens worden nagegaan of er sprake is van 

directe dan wel indirecte invloeden. 

7 Het betreft hier volledig verzadigde modellen, waardoor de fit van de modellen als goed kan worden 

beschouwd. Het significantieniveau van het totale effect wordt niet gegeven door Amos. Hiervoor 

zijn aanvullende analyses in Stata uitgevoerd (zie Kline 1998: 151).
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4 Opvattingen over arbeid en het zoekgedrag van 
werklozen

4.1 Inleiding

Het socialezekerheidsstelsel heeft als doel mensen die buiten hun schuld niet in staat 
zijn te werken ondersteuning te bieden door middel van een uitkering en hulp bij re-
integratie. Inherent aan het systeem is de discussie welke groepen in onze samenleving 
recht hebben op ondersteuning en welke hiervoor niet in aanmerking komen. Het 
beroep op een uitkering wordt over het algemeen legitiemer gevonden naarmate de 
situatie waarin iemand verkeert meer kan worden toegeschreven aan externe facto-
ren (Houtman 1994). Daarbij nemen werklozen een onduidelijke positie in: ‘Reaching 
pensionable age, and getting older, is not something people have much control over, 
while there is always doubt whether unemployment is a result of people’s own passivity’ 
(Van Oorschot 2000: 37).
Werklozen worden in de literatuur op uiteenlopende wijzen getypeerd (Berkel et al. 
1996). Aan de ene kant is werkloosheid iets wat in feite iedereen kan overkomen. Deze 
opvatting overheerste tijdens de diepe economische recessie aan het begin van de jaren 
tachtig: ‘Wie daadwerkelijk werkloos werd had eenvoudig pech gehad. Hij of zij had het 
ongeluk bij een bedrijf te werken dat in de diepe economische recessie het hoofd niet 
boven water kon houden of was op een ongunstig moment tot de arbeidsmarkt toege-
treden’ (De Beer 1996: 9). Werkgevers maken het voor bepaalde groepen niet eenvoudig: 
voor laagopgeleiden, ouderen, migranten en mensen met gezondheidsproblemen is het 
niet gemakkelijk een baan te verkrijgen. In deze typering zijn werklozen het slacht offer 
van een discrepantie tussen vraag en aanbod, waarop zij nauwelijks invloed kunnen 
uitoefenen.
De tweede benadering komt voort uit de zorg dat uitkeringsgerechtigden zich (te) 
gemakkelijk neerleggen bij hun situatie en weinig doen om weer aan het werk te gaan: 
‘Zij laten zich liever doodknuffelen door genereuze verzorgingsstaat-arrangementen 
of dompelen zich eerder onder in een cultuur van werkloosheid, dan dat zij zich inzet-
ten om hun economische onafhankelijkheid te herstellen door het vinden van een 
baan’ (Berkel et al. 2006: 57). Deze visie deed opgeld in de tweede helft van de jaren 
tachtig, toen de werkgelegenheid snel toenam, maar de werkloosheid slechts langzaam 
daalde. Het ging niet langer om de vraag wie er werkloos werden, maar wie er werkloos 
bleven (De Beer 1996). Gevreesd werd daarbij voor zogenaamde cultures of poverty, ver-
gelijkbaar met die in de Amerikaanse achterstandswijken, waarbij mensen langdurig 
afhankelijk zijn van een uitkering, zeer zwakke banden hebben met de arbeidsmarkt en 
de gangbare normen over arbeid nauwelijks onderschrijven (Engbersen 1990; Jehoel-
Gijsbers en Vrooman 2008b; Hoff en Van Echtelt 2008). Vanuit deze cultuurbenadering 
bezien bestaan de voornaamste belemmeringen om te werken uit de opvattingen van 
werk lozen over arbeid en het gebruik van de sociale zekerheid. In deze typering zijn 
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 werk lozen calculerende burgers die dankbaar gebruik maken van de sociale zekerheid en 
weinig gemotiveerd zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen.
De opvattingen van werklozen over arbeid en het gebruik van de sociale zekerheid kun-
nen van invloed zijn op het zoeken naar (en vinden van) werk. Dit hoofdstuk heeft als 
doel de opvattingen van werklozen over arbeid en sociale zekerheid in kaart te brengen 
en te relateren aan het zoekgedrag.

Opvattingen die het zoekgedrag beïnvloeden
In de literatuur wordt een aantal attitudes ten aanzien van werk onderscheiden, die van 
invloed kunnen zijn op het zoekgedrag. Op basis van de waardeverwachtingstheorie 
(expectancy-value theory) wordt verondersteld dat iemand eerder actief op zoek zal gaan 
naar werk wanneer hij verwacht dat dit een grotere kans geeft op het daadwerkelijk vin-
den van werk (Feather en O’Brien 1987; Feather 1990; 1992; zie ook Reeuwijk en  Besseling 
1997; McFadyen en Thomas 1997). Wanneer mensen moeilijk aan de slag komen en ver-
onderstellen dat het toch geen zin heeft om te solliciteren, trekken ze zich terug van de 
arbeidsmarkt. Dit wordt ook wel het discouraged worker-effect genoemd (Finegan 1981; zie 
ook Hoff en Jehoel-Gijsbers 2003). Niet alleen hebben deze mensen feitelijk een kleinere 
kans om werk te vinden, maar ook zullen ze daardoor minder actief zoekgedrag verto-
nen. Daarbij spelen de kenmerken van werkzoekenden waarop werkgevers letten bij de 
werving van personeel ook een rol. Bij ouderen, mensen die kampen met gezondheids-
problemen en lager opgeleiden zal het discouraged worker-effect waarschijnlijk vaker 
optreden.
De waardeverwachtingstheorie stelt dat het zoekgedrag niet alleen afhangt van de 
gepercipieerde arbeidsmarktkansen (verwachting), maar ook van het belang dat iemand 
hecht aan werk (waarde). Dat wil zeggen dat wanneer betaald werk een centrale waarde 
is voor iemand, hij harder op zoek zal gaan naar werk dan wanneer werk een minder 
belangrijke plaats in zijn waardepatroon inneemt (Vansteenkiste et al. 2005; zie ook 
Wiener et al. 1999). De waarde die iemand hecht aan het hebben van een baan zal onder 
meer afhangen van zijn positie in de samenleving. Zo wordt van bepaalde groepen 
impliciet of expliciet in hogere mate verwacht dat zij werken dan van andere groepen. De 
rantsoenerings theorie (Fürstenberg en Thrall 1975) stelt dat bij een tekort aan arbeids-
plaatsen de verdeling van de beschikbare banen tot stand komt volgens algemeen aan-
vaarde normen, die aangeven welke subgroepen het meest recht hebben op een betaalde 
baan én het meest de plicht hebben om te werken. Zo wordt het verrichten van betaalde 
arbeid in het algemeen minder als een plicht gezien voor de jongste en de oudste leef-
tijdsgroepen dan voor de tussenliggende groepen. Hetzelfde geldt voor gehuwde vrou-
wen versus gehuwde mannen of voor mensen met een handicap versus gezonde mensen 
(zie ook Jehoel-Gijsbers 1993; Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998; De Beer 2001a).
In de beleidsliteratuur is er speciale aandacht voor mensen die vanuit een uitkerings-
positie moeten beslissen of ze al dan niet gaan werken. Daarbij wordt verondersteld dat 
mensen eerder op zoek gaan naar betaald werk naarmate het verschil tussen uitkering en 
het te verdienen loon groter is. Een gering verschil tussen loon en uitkering kan dan een 
belemmering vormen om betaald werk te accepteren. Dit wordt ook wel de armoedeval 
genoemd: de situatie waarin een uitkeringsontvanger die gaat werken er in  inkomen 



60

een ba anlo os besta an

niet of nauwelijks op vooruitgaat, of er zelfs op achteruitgaat. Betaald werk levert in 
dat geval onvoldoende financiële vooruitgang, zodat de uitkeringsontvanger in een 
 situatie van armoede gevangen blijft (Sadiraj et al. 2007). Ook van inkomensafhankelijke 
regelingen zoals huursubsidie en belastingkwijtschelding, wordt vaak gedacht dat zij 
een ontmoedigende werking hebben, doordat extra inkomen uit arbeid kan leiden tot 
een (gedeeltelijk) verlies van het recht op deze regelingen. Het bestaan van regelingen 
die zich richten op de groep met een laag inkomen, zou volgens deze gedachtegang de 
positie van uitkeringsontvangers aan de onderkant van de inkomensverdeling besten-
digen. Uit onderzoek blijkt echter dat de werking van de armoedeval niet moet worden 
overschat: het gebruik van inkomensondersteunende regelingen blijkt bij zoekgedrag 
en werkaanvaarding minder belangrijk te zijn dan factoren als leeftijd en gezondheid 
( Sadiraj et al. 2007).
In de literatuur wordt de term ‘reserveringsloon’ gebruikt voor het minimale loon waar-
voor iemand bereid is een baan aan te nemen. Hoe hoger het reserveringsloon, hoe 
kleiner de kans dat iemand een baan accepteert. Echter, niet alleen de eisen die werk-
zoekenden stellen aan het loon, maar ook de eisen aan het soort werk en de arbeids-
omstandigheden kunnen werkloosheid bestendigen. Het gaat daarbij om de vraag 
onder welke omstandigheden werkzoekenden werk zouden accepteren of niet. Als het 
aan geboden werk niet positiever uitpakt dan hun huidige situatie, dan zouden zij er ook 
voor kunnen kiezen werkloos te blijven.

Conceptueel model: factoren die het zoekgedrag beïnvloeden
In het voorgaande zijn enkele factoren genoemd die van invloed kunnen zijn op het 
zoekgedrag van werklozen. Naast deze opvattingen over werk en sociale zekerheid kan 
uiteraard ook de arbeidsplicht voor uitkeringsontvangers een rol spelen bij het zoeken 
naar werk. Samengevat zijn de volgende aspecten te onderscheiden (Hoff en Jehoel-
Gijsbers 2003: 11, 124):
– opvattingen over arbeid: opvattingen over het belang van werk en het gebruik van de 

sociale zekerheid, de wensen ten aanzien van werk en de bereidheid tot aanvaarding 
van een minder aantrekkelijke of minder goed betaalde baan;

– gepercipieerde arbeidsmarktkansen: de mogelijkheden die er – in de ogen van de 
betrokken werkwilligen – zijn op de arbeidsmarkt;

– financiële prikkels: hoeveel men er financieel op vooruit wil gaan bij aanvaarding 
van een baan en of men denkt dit door werkaanvaarding te kunnen realiseren; tevens 
wordt de invloed van het huishoudensinkomen onderzocht;

– wettelijke regelingen: de wettelijke verplichtingen die zijn opgelegd ter bevordering 
van de toeleiding naar werk van uitkeringsgerechtigden (sollicitatieplicht).

Deze vier aspecten dienen als leidraad voor dit hoofdstuk. Allereerst brengen wij de op-
vattingen en de situatie van werklozen ten aanzien van bovenstaande aspecten in kaart. 
Deze analyses zijn beschrijvend van aard en er wordt alleen een eventuele samenhang 
weergegeven met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit.
Vervolgens onderzoeken we de invloed van deze factoren op het zoekgedrag van werk-
lozen (§ 4.7). Hierbij wordt het aantal sollicitaties in de twaalf maanden voorafgaand 
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aan het interview gebruikt als indicator voor de inspanningen die zijn verricht om een 
baan te vinden. Naast de invloed van de vier factoren wordt ook de rol van enkele andere 
kenmerken, zoals gezondheid en werkloosheidsduur, geanalyseerd. Het conceptuele 
model in figuur 4.1 geeft hiervan een overzicht.
Het hoofdstuk heeft alleen betrekking op werklozen. Niet-werkende arbeids-
ongeschikten laten we buiten beschouwing, omdat een aanzienlijk aandeel van hen 
geen betaalde arbeid wil of kan verrichten, waardoor de onderwerpen in dit hoofd-
stuk vaak niet op hen van toepassing zijn. Een aantal vragen is alleen voorgelegd aan 
 werklozen die aangeven betaald werk te willen en kunnen verrichten.1

Figuur 4.1

Causaal model van de determinanten van zoekgedrag
Figuur 4.1
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4.2 Opvattingen over arbeid

De voor- en nadelen van werk
Arbeid heeft iets paradoxaals. Enerzijds lijkt werk een fundamentele behoefte te zijn van 
de mens, iets wat zijn identiteit bepaalt. Anderzijds lijkt arbeid te leiden tot vervreemding 
en een verlies aan vrijheid en zou men niet willen hoeven werken. De filosoof Achterhuis 
illustreerde dit ooit aan de hand van een onderzoek onder werkenden en werklozen:

‘Er bleek een grote spanning te bestaan tussen deze groep en hun afgestudeerde vrienden, 
die wel werk gevonden hadden. Over en weer bestond er veel afgunst. De ene groep met een 
meer dan volle agenda benijdt de andere om het feit “dat ze de volgende dag kunnen doen 
wat ze willen”. Dezen zijn op hun beurt jaloers op het werk- en levensritme dat de anderen 
dankzij hun baan hebben. Maar beide groepen zijn het erover eens, zoals een van de 
geïnterviewden stelt, dat “het voor geen van tweeën ideaal is.” ’ (Achterhuis 1984: 34)
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In het onderhavige onderzoek is aan werklozen gevraagd de voor- en nadelen te noemen 
van hun situatie. Werkenden is gevraagd hetzelfde te doen voor hun werkende bestaan. 
Het blijkt dat werklozen de financiële achteruitgang het grootste nadeel vinden van het 
werkloos zijn: ongeveer driekwart van de werklozen acht dit het geval in de eigen situatie 
(zie tabel 4.1). Ook onzekerheid over de toekomst (62%) en gevoelens van nutteloosheid 
(53%) en doelloosheid (49%) spelen de werklozen vaak parten. Het gemis van andere 
aspecten van werk, zoals de sociale contacten en de regelmaat in het dagelijks leven, 
wordt door ongeveer een derde van de niet-werkenden genoemd. Uit de resultaten zou 
men kunnen concluderen dat het het moeilijkst is om voor de materiële functie van werk 
een substituut te vinden, gevolgd door het gevoel nuttig bezig te zijn. Sociale contacten 
of een geregeld leven zijn daarentegen ook zonder werk te realiseren of worden minder 
belangrijk gevonden.
De genoemde nadelen van niet-werken hangen sterk met elkaar samen2 en spelen vaker 
bij niet-westerse migranten dan bij autochtone Nederlanders. Er zijn geen verschillen 
gevonden naar geslacht, leeftijd en opleiding.
Niet-werken kan ook voordelen hebben. De voordelen in tabel 4.1 vallen uiteen in twee 
dimensies: een vrijetijdscomponent3 en een financiële component. Meer tijd voor het 
gezinsleven wordt door werklozen (62%) het vaakst genoemd. Ook waardeert meer 
dan de helft de vrijheid die niet-werken geeft en de extra tijd voor hobby’s en klusjes. 
De vrijetijdscomponent weegt voor vrouwen zwaarder dan voor mannen. Niet alleen 
geven vrouwen vaker aan het een voordeel te vinden dat zij meer tijd hebben voor het 
gezinsleven, maar ook waarderen zij de ruimte voor hobby’s en klusjes. Ook ouderen en 
hoogopgeleiden hechten relatief veel waarde aan de vrije tijd die niet-werken met zich 
meebrengt. Niet-westerse migranten zien minder voordelen in de verworven vrije tijd. 
Dat je als werkloze geld krijgt zonder ervoor te werken en meer gelegenheid hebt iets bij 
te verdienen, wordt door hen relatief weinig genoemd als voordeel (33% en 12%). Deze 
opvattingen hangen niet samen met achtergrondkenmerken.
Ondanks de genoemde voordelen van niet-werken, beoordelen werklozen hun situatie 
overwegend als ongewenst. Als hun gevraagd wordt de voor- en nadelen tegen elkaar af 
te wegen, geeft een klein aandeel (een op de acht) aan dat de voordelen van niet-werken 
groter zijn dan de nadelen. Het zijn vooral 55-plussers en hoogopgeleiden (hbo/wo) die 
deze mening zijn toegedaan.

De voordelen van werken kunnen worden onderverdeeld in twee dimensies; die be-
treffen enerzijds zaken die te maken hebben met inkomen, invloed uitoefenen en 
capaciteiten ontplooien, en anderzijds aspecten als gevoel van eigenwaarde, contact met 
collega’s, het gevoel maatschappelijk nuttig te zijn, meer structuur in je leven en voor vol 
worden aangezien door anderen. Zoals tabel 4.2 laat zien, worden deze aspecten door 
het merendeel van de werkenden (ten minste driekwart) als voordeel van werken gezien. 
Mannen noemen vooral het voordeel van een hoog inkomen, invloed uitoefenen, maar 
ook voor vol worden aangezien en meer structuur in het leven. Vrouwen daarentegen 
noemen vooral het voordeel van sociale contacten en nuttig bezig. Hoger opgeleiden 
(wo/hbo) zien, meer dan lager opgeleiden, het voordeel van capaciteiten benutten en 
invloed uitoefenen.
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Tabel 4.1

Voor- en nadelen van niet-werken volgens werklozen, 2007 (in procenten enigszins / in sterke mate 

van toepassing; gewogen percentages)

werklozen (n = 324)

nadelen niet-werken
financiële achteruitgang 72,9
onzekerheid over de toekomst 62,3
gevoel van doelloosheid 52,8
geestelijke spanningen 49,4
gevoel van nutteloosheid 48,8
gevoel minder waard te zijn 42,4
uitschakeling uit de maatschappij 42,0
sociaal isolement 36,5
lichamelijk minder goed voelen 35,5
geen geregeld leven 33,8
onvrij voelen 28,9
futloosheid 28,0
slapeloosheid 24,8

voordelen niet-werken
vrije tijd

meer tijd voor gezinsleven 62,0
geen verplichtingen, meer vrijheid 59.0
meer tijd voor hobby’s en klusjes 56,9
meer tijd voor uitrusten en relaxen 35,9

financieel
geld krijgen zonder te werken 33,1
meer gelegenheid iets bij te verdienen 11,5

afweging voor- en nadelen niet-werken
voordelen het grootst 13,4
allebei even groot 40,3
nadelen het grootst 46,3

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Ongeveer de helft van de werkenden ziet het als nadeel van werken dat zij door hun werk-
zame leven minder tijd hebben voor hobby’s en minder vrijheid om te doen waarin zij 
zin hebben. Ook geeft ruim de helft van de werkenden aan dat hun betaalde baan span-
ning, stress en vermoeidheid met zich meebrengt. Hoger opgeleiden noemen relatief 
vaak dat werk hen beperkt in hun vrijheid.
Als werkenden de balans opmaken van de voor- en nadelen van hun betaalde baan, zegt 
driekwart dat de voordelen het grootst zijn. Er zijn nauwelijks werkenden die de nadelen 
van werk groter vinden dan de voordelen.
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Concluderend zien zowel niet-werkenden als werkenden voor- en nadelen van hun situ-
atie, maar van enige afgunst van werkenden ten opzichte van niet-werkenden is geen 
sprake. Ondanks de extra tijd voor het gezinsleven en voor hobby’s die werkloosheid met 
zich meebrengt, zijn werkenden blijkbaar heel tevreden dat ze werk hebben.

Tabel 4.2

Voor- en nadelen van werken volgens werkenden, 2007 (in procenten enigszins / in sterke mate van 

toepassing; gewogen percentages)

werkenden (n = 581)

voordelen werken
inkomen en ontwikkeling

hoger inkomen 84,5
invloed kunnen uitoefenen op belangrijke beslissingen 81,5
de mogelijkheid om eigen capaciteiten te ontplooien 89,9

sociale aspecten
gevoel van eigenwaarde 96,1
contact met collega’s 92,9
gevoel maatschappelijk nuttig te zijn 92,1
meer structuur in je leven 75,0
voor vol worden aangezien door anderen 72,1

nadelen werken
minder tijd voor hobby’s en klusjes 62,3
minder vrijheid om te doen waar men zin in heeft 55,1
spanning, stress, vermoeidheid 51,3
een regelmatig leven moeten leiden 35,4
moeten doen wat de baas opdraagt 33,1
vroeg moeten opstaan, niet kunnen uitslapen 29,4

afweging voor- en nadelen werken
voordelen het grootst 75,1
allebei even groot 23,7
nadelen het grootst 1,3

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Belang van een baan
In lijn met het voorgaande vindt het merendeel van de werklozen het bijzonder 
 vervelend dat ze zonder werk zijn geraakt (zie tabel 4.3). Een aanzienlijk deel van de 
werklozen zegt echter dat deze situatie hen eigenlijk niet meer raakt of dat ze die zelfs 
prima vinden. Dit zijn voor een groot deel 40-plussers (86%) en juist weinig niet-westerse 
migranten (3%). De tabel laat tevens zien dat het gros van de werklozen aangeeft dat ze 
graag weer zouden werken en dat ze daar ook veel moeite voor doen. De groep werk-
lozen die minder positief staan ten aanzien van hun deelname op de arbeidsmarkt 
bestaat voor een relatief groot deel uit personen ouder dan 55 jaar en uit laagopgeleiden.
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Tabel 4.3

Opvatting over niet-werken, werklozena, 2007 (gewogen percentages)

werklozen (n = 125)

opvatting over niet-werkend zijn
vindt het bijzonder vervelend 65,0
doet niet zoveel meer 14,2
vindt het eigenlijk wel prima 20,8

wens om te werken
zou graag werken en doet daar veel moeite voor 82,3
zou graag werken, maar heeft zoeken opgegeven 8,9
geen behoefte om aan het werk te gaan 8,8

a Alleen gevraagd aan werklozen die sinds 1 januari 2004 werkzaam zijn geweest.

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Opvattingen over het ontvangen van een uitkering
Over het geheel genomen is het ontvangen van een uitkering in de ogen van werklozen 
vrij algemeen geaccepteerd (zie tabel 4.4): een grote meerderheid beschouwt het ont-
vangen van een uitkering als een recht. Alleen migranten zijn het hier minder vaak mee 
eens (69%). Ongeveer een vijfde deel van de werklozen heeft het gevoel dat ze hun hand 
moeten ophouden en dat mensen neerkijken op uitkeringsontvangers. Laagopgeleiden 
en migranten hebben dit gevoel vaker dan andere groepen.

Tabel 4.4

Opvattingen over het ontvangen van een uitkering, werklozen, 2007 (in procenten (helemaal) mee 

eens; gewogen percentages)

werklozen

(n = 125/324)

opvatting ontvangen uitkeringa

uitkering is een recht 84,8
ik heb het gevoel mijn hand te moeten ophouden 21,3
mensen kijken op uitkeringsontvangers neer 19,5

oordeel van anderen
nare opmerkingen gehad van familie en/of vrienden/kennissen 19.6
indien opmerkingen gehad
vindt die opmerkingen vervelend 49,6

a Alleen gevraagd aan respondenten die sinds 1 januari 2004 werkzaam zijn geweest (n = 125)

Bron: scp/cbs (lw w ’07)
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Ook mensen in hun directe omgeving zijn naar het oordeel van de werklozen niet bijzon-
der negatief over het feit dat ze niet of niet meer werkzaam zijn. Een deel van de werk-
lozen (20%) geeft aan dat er hierover door familie en/of kennissen wel eens toespelingen 
of nare opmerkingen worden gemaakt. Het zijn vooral hoogopgeleiden die opmerkingen 
over hun situatie krijgen (37%). Ongeveer de helft vindt deze opmerkingen vervelend.

Wensen ten aanzien van werk
Voor uitkeringsgerechtigden geldt dat er vanuit het beleid steeds meer wordt aan-
gedrongen op het accepteren van ‘passend werk’, ook als dit minder gunstige condities 
heeft dan men misschien zou willen. w w ’ers kunnen in de eerste periode van de werk-
loosheidsuitkering proberen werk te vinden op uitsluitend het eigen niveau. Als dat na 
een half jaar niet is gelukt, moeten zij ook solliciteren naar werk op een lager niveau, 
met een lager salaris of met een lange reistijd.4 De Wet werk en bijstand bepaalt dat 
bijstands gerechtigden naar vermogen moeten proberen algemeen geaccepteerde arbeid 
te verkrijgen. De vraag is of deze beleidsvisie weerspiegeld wordt in de opvattingen van 
werklozen over het accepteren van werk.
In deze paragraaf staat de vraag centraal welke wensen werklozen hebben betreffende 
werk en hoe groot hun acceptatiebereidheid is met betrekking tot de werkomstandighe-
den. Als niet-werkenden hoge eisen stellen aan het soort werk, de arbeidsomstandighe-
den en het loon, kan dat hun werkloosheid in stand houden. Een kieskeurige houding 
ten aanzien van de aard van het werk kan enerzijds geduid worden in het licht van de in 
paragraaf 4.1 genoemde cultuurbenadering van werkloosheid. Zij kan anderzijds ook 
gezien worden als een teken van onvermogen van werklozen om dit werk te verrichten, 
bijvoorbeeld als zij vanwege een slechte gezondheidstoestand geen zware arbeid willen 
verrichten.
Ter vergelijking worden hier ook de opvattingen van werkenden weergegeven en wordt 
bekeken of de opvattingen van werklozen hiervan afwijken. Het is moeilijk van tevo-
ren uitspraken te doen over de richting van de eventuele verschillen tussen de onder-
zoeksgroepen. Enerzijds is het mogelijk dat werklozen kritischer zijn over bepaalde 
baan kenmerken dan werkenden. Zoals gezegd zou deze houding ten grondslag kunnen 
liggen aan het feit dat ze werkloos zijn. Anderzijds kunnen zij hun eisen ten aanzien van 
het werk naar beneden hebben bijgesteld. Omdat ze moeilijk een baan kunnen vinden, 
zijn ze wellicht eerder bereid minder gunstige werkomstandigheden te accepteren dan 
 werkenden.
De wensen ten aanzien van werk kunnen worden onderverdeeld in aspecten die te 
maken hebben met de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden en de arbeids-
voorwaarden. In tabel 4.5 is voor deze drie aspecten weergegeven welk aandeel van de 
werkenden en werklozen dit (zeer) belangrijk vindt in een baan.
Met betrekking tot de inhoud van het werk is onder meer gevraagd naar het belang dat 
men hecht aan ontplooiingsmogelijkheden, interessant werk en het zelf beslissingen 
kunnen nemen. Werkenden vinden deze inhoudelijke kenmerken vrijwel allemaal 
(ongeveer negen op de tien) belangrijk of zeer belangrijk. Hoewel werklozen deze 
aspecten ook vaak van belang achten, is hun aandeel in de groep geringer dan bij 
werkenden. Dit wordt voor een deel verklaard door het kleinere aandeel hoogopge-
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leiden in deze groep: hoogopgeleiden hechten meer belang aan interessant werk en 
 ontplooiingsmogelijkheden.
Ook aan arbeidsvoorwaarden wordt door werklozen in het algemeen wat minder belang 
gehecht dan door werkenden. Met name een hoog loon wordt door hen minder belang-
rijk gevonden: driekwart van de werkenden vindt een hoog loon een belangrijk aspect 
van een baan, tegenover 64% van de werklozen. Op de vraag of men gunstige arbeids-
voorwaarden in het algemeen belangrijk vindt, antwoorden beide groepen veelal 
bevestigend (ongeveer 90%). Ook een vaste baan wordt door de meerderheid belangrijk 
gevonden. Hoger opgeleiden hechten relatief weinig belang aan arbeidsvoorwaarden. 
Vrouwen vinden een vaste baan en een hoog loon minder belangrijk dan mannen. Het 
verschil tussen werkenden en werklozen wordt nauwelijks verklaard door achtergrond-
kenmerken.

Tabel 4.5

Wensen ten aanzien van werk, werkenden en werklozen, 2007 (in procenten (zeer) belangrijk; 

gewogen percentages)

werkenden (n = 581) werklozen (n = 285)

inhoud van het werk
interessant werk 97,2 88,1***
ontplooiingsmogelijkheden 95,7 83,6***
werk waarvan resultaten te zien zijn 95,2 82,3***
verantwoordelijk werk 92,3 70,4***
zelf beslissingen kunnen nemen 89,8 66,4***
zelf het tempo kunnen bepalen 65,8 70,6

arbeidsvoorwaarden
gunstige arbeidsvoorwaarden 93,9 87,1
vaste baan 86,5 87,4
hoog loon 77,2 64,1**

arbeidsomstandigheden
gunstige werkomstandigheden 96,5 95,8
werk dicht bij huis 70,4 78,5*
gunstige aanvangstijden 60,2 69,8
volledige werkweek 52,2 49,2

* = significant verschil met werkenden *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Wat betreft het belang dat aan arbeidsomstandigheden wordt gehecht, verschillen werk-
lozen niet van werkenden. Gunstige werkomstandigheden worden door het merendeel 
(meer dan 90%) van beide groepen belangrijk gevonden. Aan een volledige werkweek 
wordt minder belang gehecht: ongeveer de helft van de werkenden en werklozen zegt dit 
een belangrijk aspect te vinden van een baan. Hoger opgeleiden hechten minder belang 
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aan arbeidsomstandigheden dan lager opgeleiden, mogelijk omdat zij vaker onder bete-
re omstandigheden werken. Vrouwen willen in vergelijking met mannen vaker gunstige 
aanvangstijden en minder vaak een volledige werkweek, vermoedelijk vanwege de com-
binatie van werk met zorgtaken.
Uit het bovenstaande komt het beeld naar voren dat de wensen van werklozen ten 
aanzien van werk eerder bescheidener dan veeleisender zijn dan die van werkenden. 
Dit geldt in ieder geval voor de inhoud van het werk en de arbeidsvoorwaarden.

Acceptatiebereidheid onaantrekkelijk werk
In deze paragraaf gaan we nog een stap verder dan de wensen ten aanzien van werk en 
brengen we in kaart welk aandeel van de werklozen bepaald werk beslist niet zou wil-
len doen. Het gaat daarbij om werk met specifieke inconveniënten ten aanzien van het 
niveau van het werk, de arbeidsduur, werktijd en -plaats, fysieke omstandigheden en 
kosten die met een (nieuwe) baan gemoeid zijn. Ter vergelijking zijn in tabel 4.6 weer de 
meningen van werklozen afgezet tegen de meningen van werkenden.
In het algemeen geldt dat men het minst bereid is een baan te accepteren waarmee hoge 
uitgaven of een gebrek aan inkomsten gemoeid zijn. Werklozen verschillen hierin niet 
van werkenden. Van de werklozen zegt een meerderheid (zes op de tien) beslist geen 
baan te willen waarvoor men moet verhuizen zonder dat daar een onkosten vergoeding 
tegenover staat. Ook een halve baan zonder aanvullende uitkering (waarbij de 
 inkomsten dus kunnen dalen) en een lange reistijd zonder onkostenvergoeding is voor 
velen niet aanvaardbaar. Het gaat hier vooral om de financiële consequenties en niet om 
de werkomstandigheden op zich: wanneer de kosten gecompenseerd worden, is men 
veel vaker bereid om bijvoorbeeld een baan te accepteren waarvoor men moet verhuizen 
of lang moet reizen.
Over factoren die te maken hebben met het niveau van het werk en met de arbeidsduur 
zijn werklozen over het algemeen weinig kritisch. Slechts een klein aandeel van hen 
(11%) zou beslist geen baan willen buiten het eigen vak of beroep. Ook het aandeel per-
sonen dat beslist geen baan wil onder het eigen opleidings- en ervaringsniveau is gering 
(8%). Werkenden hebben veel meer weerstand tegen een baan onder hun niveau: ruim 
een kwart zegt beslist geen baan te willen die niet aansluit bij hun opleiding en ervaring. 
De verschillen tussen werkenden en werklozen ten aanzien van het niveau van het werk 
worden deels verklaard door verschillen in opleidingsniveau.
Het aandeel personen dat beslist geen werk in ploegendienst of met onregelmatige werk-
tijden wil verrichten is onder werklozen hoger dan onder werkenden. Ook zijn werklozen 
kritischer ten aanzien van werk waarin agressie voorkomt en lichamelijk zwaar werk. Dat 
werklozen gemiddeld ouder zijn dan werkenden verklaart dit verschil voor een deel. Wel-
licht speelt ook mee dat werklozen over het algemeen een slechtere gezondheid hebben 
dan werkenden.
Concluderend zien we dat werklozen kritischer zijn dan werkenden ten aanzien van 
lichamelijk zwaar werk en werk met onregelmatige werktijden, maar minder kritisch 
over de inhoud van het werk (werk onder het eigen niveau). Kostenposten (reiskosten, 
verhuiskosten) vormen voor beide groepen de grootste belemmering om een baan te 
accepteren.
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Tabel 4.6

Acceptatiebereidheid inconveniënten, werkenden en werklozen, 2007 (in procenten beslist niet; 

gewogen percentages)

werkenden
(n = 581)

werklozen
(n = 285)

niveau van het werk
werk aan de lopende band 67,6 48,2***
werk onder het niveau van opleiding en ervaring 28,1 8,1***
werk buiten eigen vak of beroep 7,0 10,8

arbeidsduur
een halve baan met aanvullende uitkering 27,5 6,6***
tijdelijk werk (halfjaar) zonder uitzicht op vast 22,8 11,0***
een baan voor vier dagen in de week 16,5 9,0***

werktijd en plaats
werk in ploegendienst 33,4 43,5*
voor de baan moeten verhuizen met onkostenvergoeding 31,9 39,3
werk met onregelmatige werktijden 17,7 26,4**
lange reistijd met onkostenvergoeding 16,3 21,9

zwaar en vuil werk
werk met stank of lawaai 38,0 33,0
werk waarin agressie kan voorkomen 33,1 44,4*
vuil werk 25,9 31,3
lichamelijk zwaar werk 20,5 39,1***

kosten
voor de baan moeten verhuizen zonder onkostenvergoeding 51,4 61,1
een halve baan zonder aanvullende uitkering 43,4 39,5
lange reistijd zonder onkostenvergoeding 35,9 38,5
werk waarin omscholing op eigen kosten vereist is 24,0 26,2

* = significant verschil met werkenden; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

4.3 Gepercipieerde arbeidsmarktkansen

In Dagboek van een werkloze omschrijft Van Deijl de moedeloosheid die bij werklozen kan 
toeslaan, waardoor het soms moeilijk kan zijn gemotiveerd te blijven om te solliciteren:

‘Er zijn geen banen, maar misschien ben ik voor werkgevers ook gewoon te oud en te duur 
(...). Voortaan reageer ik alleen nog maar op vacatures waarvan ik zeker weet dat ze bij mij 
passen. Misschien moet ik voorlopig helemaal niets doen. Ik pak die w w-uitkering, parkeer 
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mijn gouden handdruk ergens voor mijn pensioen of voor Muus later, en dan leg ik mijn lot 
verder in handen van De Economie.’ (Van Deijl 2005)

Van de werklozen in ons onderzoek ziet de meerderheid hun situatie op de arbeids-
markt somber in: 69% vindt hun kansen om weer aan het werk te komen (zeer) slecht 
( tabel 4.7). Vrijwel alle 55-plussers (94%) en het merendeel van de laagopgeleiden (86%) 
is deze mening toegedaan. Mannen zijn pessimistischer over hun arbeidsmarktkansen 
dan vrouwen (79% versus 58%). Het werkloosheidspercentage binnen een bepaalde 
groep zegt niet altijd iets over hun gepercipieerde arbeidsmarktkansen: migranten, 
 jongeren en vrouwen zien hun kansen op werk niet somberder in dan andere groepen.
Blijkbaar kunnen werklozen er wel enig begrip voor opbrengen dat werkgevers ‘iemand 
als henzelf’ niet aanneemt: het merendeel van de werklozen (61%) vindt de eisen die 
werkgevers stellen heel redelijk. Deze opvatting is niet gerelateerd aan geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau of etniciteit.

Tabel 4.7

Gepercipieerde kansen op werk en eisen van werkgevers, werklozen, 2007 (gewogen percentages)

werklozen (n = 324)

kansen op werk zijn
(zeer) goed 14,0
niet goed, niet slecht 17,5
(zeer) slecht 68,5

eisen die werkgevers stellen zijn
(zeer) redelijk 60,5
(zeer) onredelijk 39,5

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

4.4 Financiële prikkels

De meerderheid (ongeveer 80%) van de respondenten vindt dat iemand die vanuit een 
uitkering gaat werken, er in inkomen op vooruit moet gaan. Werkenden en werklozen 
verschillen op dit punt niet in hun opvattingen. Vervolgens is de respondent gevraagd 
hoeveel iemand met gelijksoortige kennis en vaardigheden als hij er dan in euro’s per 
maand op vooruit zou moeten gaan. Gemiddeld is dit bedrag rond de 500 euro per 
maand. Tabel 4.8 laat zien dat werklozen een iets hogere drempel hanteren dan werken-
den, maar de groepen verschillen weinig in hun opvattingen.
Ongeveer een kwart van de werklozen denkt niet dat ze er zelf met het gewenste bedrag 
op vooruit zullen gaan bij het vinden van een baan. Dit aandeel is hoger (42%) bij 
 55-plussers. Het is niet zo dat mensen die er niet met het gewenste bedrag op vooruit 
denken te gaan, een hoger bedrag wensen.
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Tabel 4.8

Verwachtingen over het loon bij werkhervatting, werkenden en werklozen, 2007 (gewogen percent-

ages)

werkenden (n = 581) werklozen (n = 324)

iemand die vanuit een uitkering gaat werken moet 
er in inkomen op vooruitgaan (% ja) 88,5 86,5

indien ja, hoeveel dan?
≤ 200 euro per maand 30,4 18,8***
200–500 euro per maand 45,3 52,3
500–1000 euro per maand 15,8 21,1
> 1000 euro per maand 8,4 7,8

(n = 197)
denkt er zelf op vooruit te gaan bij vinden baan (% ja) 74,8

* = significant verschil met werkenden; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

4.5 Wettelijke regelingen

Of een werkloze een sollicitatieplicht heeft, hangt er onder meer van af of die persoon 
recht heeft op een uitkering.5 Werklozen die een w w- of w w b-uitkering ontvangen 
hebben in principe een sollicitatieplicht. Echter, door een wijziging in de regelgeving 
in 2006 kunnen w w ’ers in sommige gevallen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling 
van de sollicitatieplicht krijgen, bijvoorbeeld als zij mantelzorg of vrijwilligerswerk ver-
richten of een eigen bedrijf starten. Een van de voorwaarden voor verkrijging van deze 
vrijstelling is dat de werkloze langer dan één jaar werkloos is. Ook w w b’ers kunnen 
in individuele gevallen ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht. Zo hoeven alleen-
staande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar niet te solliciteren. Zij moeten echter 
wel verplicht scholing volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt na de periode van 
vrijstelling te vergroten. Voorheen waren w w ’ers en w w b’ers van 57,5 jaar en ouder 
vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Sinds 1 januari 2004 is deze uitzonderingspositie 
afgeschaft en geldt de sollicitatieplicht voor uitkeringsgerechtigden tot 64 jaar.
Van de werklozen in ons gegevensbestand heeft ongeveer driekwart (73%) naar eigen 
zeggen een sollicitatieplicht. Het al dan niet hebben van een sollicitatieplicht hangt 
sterk samen met een aantal achtergrondkenmerken. Mannen hebben vaker een 
sollicitatie plicht dan vrouwen (81% versus 66%). Hoger opgeleiden (hbo/wo) zijn iets 
minder vaak verplicht te solliciteren dan lager opgeleiden (61% versus 75%). Het hebben 
van een sollicitatieplicht neemt verder toe met de leeftijd: van de werklozen tot 25 jaar 
heeft de helft een sollicitatieplicht, terwijl van de 55-plussers 82% moet solliciteren. 
 Tussen migranten en autochtone Nederlanders zijn er geen significante verschillen.
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4.6 Werkbereidheid en zoekgedrag

Tabel 4.9 geeft weer welk aandeel van de werklozen wil werken, zich niet in staat acht 
te werken, of niet wil werken (zie ook Van Echtelt en Hoff 2008). De meerderheid van de 
werklozen (92%) geeft aan een betaalde baan te willen en dan in vrijwel alle gevallen ook 
voor twaalf uur per week of meer.6 Er is een kleine groep niet-werkende werkzoeken-
den (8%) die ondanks hun inschrijving bij het c w i aangeeft niet te willen of te kunnen 
werken. Het gaat hierbij vooral om personen ouder dan 55 jaar. Overigens wil van de 
niet-werkende werkzoekenden van 55 tot 65 jaar nog steeds bijna 80% deelnemen op de 
arbeidsmarkt. Er zijn geen significante verschillen naar opleidingsniveau, geslacht en 
herkomstgroep.

Tabel 4.9

Aandeel dat betaald werk zou willen voor ≥	12 uur per week, werklozen, 2007 (gewogen percentages)

werkloos (n = 324)

acht zich niet in staat te werken voor ≥ 1 uur per week 4
acht zich niet in staat te werken voor ≥ 12 uur per week 6

wil niet werken voor ≥ 1 uur per week 5
wil niet werken voor ≥ 12 uur per week 7

wil/gaat werken voor ≥ 1 uur per week 92
wil/gaat werken voor ≥ 12 uur per week 87

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Beschikbaarheid
Teneinde meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke beschikbaarheid op de arbeids-
markt, is aan de werklozen die aangeven te willen werken gevraagd op welke termijn ze 
zouden kunnen beginnen met werken (zie tabel 4.10). Het merendeel van de werklozen 
(78%) zegt binnen twee weken te kunnen starten met hun baan en nog eens 13% kan bin-
nen drie maanden aan de slag. Slechts 8% heeft een langere overbruggingsperiode nodig 
en kan niet binnen drie maanden aan de slag. Ziekte is de meest genoemde reden om 
niet direct te kunnen beginnen met werken. De beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt 
hangt sterk samen met het al dan niet hebben van een sollicitatieplicht.



73  

op vat tingen over arbeid en he t zoekgedr ag van werklozen

Tabel 4.10

Termijn waarop werkwillige werklozen zeggen te kunnen beginnen met werken, 2007 (in procenten)

werklozen met 
 sollicitatieplicht (n = 189)

werklozen zonder 
 sollicitatieplicht (n = 97) totaal werklozen (n = 286)

< 2 weken 86,2 58,1 77,7
2 weken – 3 maanden 11,8 16,4 13,8
3 – 6 maanden 0,6 5,8 2,0
> 6 maanden 0,1 19,7 6,4

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Verrichte activiteiten om een baan te vinden
Lang niet alle personen die als niet-werkende werkzoekende staan ingeschreven bij het 
c w i ondernemen activiteiten om een baan te verkrijgen. Een meerderheid van de werk-
lozen (66%) zegt in het recente verleden (de afgelopen vier weken) stappen te hebben 
ondernomen om aan werk te komen (tabel 4.11). Dit aandeel is relatief hoog bij middel-
baar opgeleiden (79%) en laag bij migranten (39%) en laagopgeleiden (46%). Een deel 
van de werklozen (17%) heeft het afgelopen jaar niets gedaan om een baan te vinden. 
Een kwart van de werklozen van niet-westerse afkomst en de helft van de werklozen van 
18-25 jaar heeft het afgelopen jaar niet naar werk gezocht.
In onderzoek van Hersevoort et al. (2007) werd gevonden dat 90% van de personen met 
een w w-uitkering die werk wilden, actief naar werk zocht. Dit percentage ligt hoger 
dan bij de niet-werkende werkzoekenden (onze definitie van werklozen). Dit komt 
waarschijnlijk doordat tot deze laatste groep ook niet-uitkeringsgerechtigden zonder 
sollicitatie plicht behoren.

Tabel 4.11

Actie die men heeft ondernomen om aan werk te komen, werklozen, 2007 (gewogen percentages)

werklozen (n = 324)

ja, in afgelopen 4 weken 65,6
ja, in afgelopen halfjaar 15,6
ja, in afgelopen 12 maanden 2,3
nee, geen actie ondernomen in het afgelopen jaar 16,5

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Tabel 4.12 laat zien welke kanalen werklozen hebben aangewend om werk te vinden in 
de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het interview. Vier op de vijf werklozen die 
op zoek zijn gegaan naar werk, hebben gesolliciteerd. Dat kan schriftelijk geweest zijn, 
maar ook mondeling, telefonisch of via internet. Ook zoeken naar vacatures via internet 
wordt relatief vaak genoemd (53%). Ruim vier op de tien werklozen informeren bij het 
c w i naar werk in hun zoektocht naar een baan. Informeren bij een uitzendbureau wordt 
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relatief weinig gedaan (25%). Een aanzienlijk deel (ongeveer 29%) heeft vier of meer ver-
schillende kanalen gebruikt om een baan te vinden.
Naast het zoeken naar werk zijn er andere activiteiten die ondernomen kunnen worden 
om de kans op werk te vergroten. Daartoe behoren het volgen van een opleiding of 
 cursus, het doen van vrijwilligerswerk, stage lopen bij een bedrijf en het starten van een 
eigen bedrijf (zie tabel 4.12). Het aandeel werklozen dat deze activiteiten heeft onder-
nomen, is niet bijzonder groot. Zo heeft ongeveer een op de tien werklozen een oplei-
ding of cursus gevolgd. Stage lopen of een eigen bedrijf opstarten wordt door minder 
dan 5% van de ondervraagden ingezet als middel om hun kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten.

Tabel 4.12

Activiteiten ondernomen om een baan te vinden en om kans op werk te vergroten, werklozen, 2007 

(gewogen percentages)

werklozen (n = 266)

gesolliciteerd (schriftelijk, mondeling, telefonisch, via internet) 79,2
op internet gezocht naar vacatures 52,7
bij cwi geïnformeerd of gezocht 42,9
gevraagd aan familie, kennissen, vrienden of zij werk wisten 31,5
rechtstreeks bij bedrijven gevraagd of er werk was 30,4
bij uitzendbureau geïnformeerd 25,3
een vroegere werkgever gevraagd naar werk 11,5

aantal verschillende activiteiten van bovenstaande
één 18,1
twee 26,0
drie 20,5
vier of meer 29,4
wel actie, maar geen van bovenstaande activiteiten 6,1

activiteiten om kans op werk te vergroten
doen van vrijwilligerswerk 16.9
volgen van opleiding of cursus 10,6
geprobeerd een eigen bedrijf op te zetten 3,4
stage lopen in een bedrijf of instelling 2,4

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Tabel 4.13 geeft een overzicht van het aantal keren dat werklozen in de laatste twaalf 
maanden hebben gesolliciteerd. Een derde van de werklozen heeft in het voorafgaande 
jaar niet gesolliciteerd of helemaal niet actief naar werk gezocht. Een kwart heeft gemid-
deld wekelijks een sollicitatie verricht.
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Tabel 4.13

Aantal keren naar een baan gesolliciteerd in de afgelopen twaalf maanden, werklozen, 2007 ( gewogen 

percentages)

werklozen (n = 321) 

niet gesolliciteerd of niet gezocht 34,3
≤ 12 keer 17,8
13 - 51 keer 25,6
≥ 52 keer 22,3

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

4.7 Factoren die het zoekgedrag beïnvloeden

In deze paragraaf beantwoorden we de vraag welke factoren van invloed zijn op het 
zoekgedrag van werklozen. Figuur 4.1 in paragraaf 4.1 toont hoe het te toetsen model 
er globaal uitziet. Het aantal sollicitaties in de twaalf maanden voorafgaand aan het 
interview wordt als indicator gebruikt voor de inspanningen die zijn verricht om een 
baan te vinden (zie § 4.6). Met behulp van het statistische programma Amos7 wordt 
een model opgebouwd waarbij kan worden nagegaan welke kenmerken het meest van 
belang zijn voor het zoekgedrag, rekening houdend met de onderlinge relaties tussen de 
verschillende voorspellers. Niet alle indicatoren die in dit hoofdstuk beschreven zijn, zijn 
geschikt om in de analyses op te nemen, bijvoorbeeld omdat slechts een beperkte groep 
daarover is bevraagd. Op basis van hun bruikbaarheid zijn indicatoren geselecteerd voor 
de eerdergenoemde vier dimensies: opvattingen over arbeid, gepercipieerde arbeids-
marktkansen, financiële prikkels en wettelijke regelingen (zie § 4.1). Daarnaast worden 
enkele achtergrondkenmerken en de werkloosheidsduur in de analyse opgenomen. De 
resultaten van de analyses staan vermeld in tabel 4.14.8 Voor de invloed van de genoemde 
factoren op het zoekgedrag is naast het directe effect ook het totale effect in de tabel 
opgenomen (laatste kolom).

Factoren die het zoekgedrag beïnvloeden
De resultaten laten zien dat het al dan niet hebben van een sollicitatieplicht de belang-
rijkste beïnvloedende factor is voor de inspanningen van werklozen om een baan te 
vinden. Op de tweede plaats werd de gelegenheidsstructuur, oftewel de gepercipieerde 
arbeidsmarktkansen, benoemd als mogelijke beïnvloedende factor. Dit zou te maken 
hebben met het discouraged worker-effect: de arbeidsmarktkansen van ouderen, lager 
opgeleiden, migranten en mensen met gezondheidsbeperkingen zijn relatief ongunstig, 
wat een ontmoedigende werking zou kunnen hebben. Opvattingen over slechte kansen 
op de arbeidsmarkt blijken echter geen negatieve werking te hebben op het aantal sol-
licitaties. Wellicht heeft dit ook te maken met de geringe variatie in de antwoorden: 
het merendeel van de werklozen ziet hun situatie somber in (zie § 4.3). Wel solliciteren 
groepen met een ongunstige arbeidsmarktpositie gemiddeld minder dan anderen; niet-
westerse migranten en mensen met een slechte gezondheid solliciteren relatief weinig.
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Tabel 4.14

Resultaten Amos-analyse werklozen, 2007 (gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, ongewogen, 

n = 324)

inkomen
duur
werkloosheid

sollicitatie
plicht

slechte
gepercipieerde  
arbeidsmarktkansen

nadelen 
niet-werken

verwacht 
geen financiële 
vooruitgang

aantal 
sollicitaties: 
directe effect

aantal 
sollicitaties:
totale effect

achtergrondkenmerken
vrouw 0,14*** 0,09 -0,09 0,05 0,00 -0,04 -0,07 -,12**
leeftijd (in 4 categorieën) -0,03 0,21*** 0,18*** 0,21*** -0,05 0,07 0,01 ,05
opleiding (in 4 categorieën) 0,12** -0,22*** -0,08 -0,08 0,04 -0,01 0,01 ,04
niet-westerse migranten -0,08 0,15** 0,01 -0,12** 0,01 -0,06 -0,11** -,16***
partner 0,31*** -0,23*** 0,07 0,11* -0,01 -0,01 0,08 ,21***
kind(eren) < 18 jaar -0,26*** 0,14* -0,03 -0,06 0,01 -0,00 -0,01 -,08
gezondheid (1 = slecht; 5 = heel goed) 0,15*** -0,12* 0,06 -0,06 0,01 -0,01 0,07 ,13**

werkloosheidsduur
werkloosheidsduur (in 4 categorieën) -0,13** -0,29** 0,20*** -0,06 0,07 -0,15** -,27***

wettelijke regelingen
sollicitatieplicht 0,44*** 0,44***

gelegenheidsstructuur
slechte gepercipieerde arbeidsmarktkansen
(1 = goed, 2 = neutraal, 3 = slecht) 0,09* 0,09*

opvattingen over arbeid
nadelen niet-werken groter dan voordelen
(1 = voordeel grootst, 2 = gelijk, 3 = nadelen grootst) 0,02 0,02

financiële prikkels
denkt er niet met gewenste bedrag op vooruit te 
gaan 0,02 0,02
gestandaardiseerd huishoudensinkomen 0,08 0,08

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp/cbs (lw w ’07)

Zij zien hun situatie op de arbeidsmarkt echter niet ongunstiger in dan andere groepen. 
Ook de werkloosheidsduur blijkt een belangrijke negatieve invloed te hebben op het 
zoekgedrag.
Ten derde zou het feit dat een deel van de werklozen niet of nauwelijks solliciteert te 
wijten kunnen zijn aan hun opvattingen over arbeid. Werklozen die meer nadelen 
dan voordelen in werk zien, zouden minder actief op zoek zijn naar werk dan degenen 
die een positievere kijk hebben op betaalde arbeid. De resultaten ondersteunen deze 
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Tabel 4.14

Resultaten Amos-analyse werklozen, 2007 (gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, ongewogen, 

n = 324)

inkomen
duur
werkloosheid

sollicitatie
plicht

slechte
gepercipieerde  
arbeidsmarktkansen

nadelen 
niet-werken

verwacht 
geen financiële 
vooruitgang

aantal 
sollicitaties: 
directe effect

aantal 
sollicitaties:
totale effect

achtergrondkenmerken
vrouw 0,14*** 0,09 -0,09 0,05 0,00 -0,04 -0,07 -,12**
leeftijd (in 4 categorieën) -0,03 0,21*** 0,18*** 0,21*** -0,05 0,07 0,01 ,05
opleiding (in 4 categorieën) 0,12** -0,22*** -0,08 -0,08 0,04 -0,01 0,01 ,04
niet-westerse migranten -0,08 0,15** 0,01 -0,12** 0,01 -0,06 -0,11** -,16***
partner 0,31*** -0,23*** 0,07 0,11* -0,01 -0,01 0,08 ,21***
kind(eren) < 18 jaar -0,26*** 0,14* -0,03 -0,06 0,01 -0,00 -0,01 -,08
gezondheid (1 = slecht; 5 = heel goed) 0,15*** -0,12* 0,06 -0,06 0,01 -0,01 0,07 ,13**

werkloosheidsduur
werkloosheidsduur (in 4 categorieën) -0,13** -0,29** 0,20*** -0,06 0,07 -0,15** -,27***

wettelijke regelingen
sollicitatieplicht 0,44*** 0,44***

gelegenheidsstructuur
slechte gepercipieerde arbeidsmarktkansen
(1 = goed, 2 = neutraal, 3 = slecht) 0,09* 0,09*

opvattingen over arbeid
nadelen niet-werken groter dan voordelen
(1 = voordeel grootst, 2 = gelijk, 3 = nadelen grootst) 0,02 0,02

financiële prikkels
denkt er niet met gewenste bedrag op vooruit te 
gaan 0,02 0,02
gestandaardiseerd huishoudensinkomen 0,08 0,08
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Zij zien hun situatie op de arbeidsmarkt echter niet ongunstiger in dan andere groepen. 
Ook de werkloosheidsduur blijkt een belangrijke negatieve invloed te hebben op het 
zoekgedrag.
Ten derde zou het feit dat een deel van de werklozen niet of nauwelijks solliciteert te 
wijten kunnen zijn aan hun opvattingen over arbeid. Werklozen die meer nadelen 
dan voordelen in werk zien, zouden minder actief op zoek zijn naar werk dan degenen 
die een positievere kijk hebben op betaalde arbeid. De resultaten ondersteunen deze 

 verwachting niet: opvattingen over de voor- en nadelen van arbeid zijn niet bepalend 
voor het zoeken naar werk.
Hetzelfde geldt voor financiële prikkels, de laatstgenoemde factor. Op basis van onze 
gegevens zijn deze niet van invloed op het zoekgedrag. Werklozen die denken er niet 
met het gewenste bedrag op vooruit te gaan door te gaan werken, hebben even vaak 
gesolliciteerd als anderen. Tevens heeft het huishoudensinkomen geen invloed op het 
zoekgedrag.
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Invloed van de overige kenmerken
Uit de analyses blijkt dat er een aantal groepen is dat relatief weinig naar werk zoekt. 
Zo zijn niet-westerse migranten veel minder actief in het zoeken naar werk dan autoch-
tone Nederlanders. Zij zijn gemiddeld ook langer werkloos. Opvallend is wel dat wanneer 
gecontroleerd wordt voor de andere kenmerken in het model, migranten hun arbeids-
marktkansen gunstiger inschatten dan autochtone Nederlanders. Het al dan niet hebben 
van een sollicitatieplicht hangt niet samen met etniciteit, zodat dit geen verklaring kan 
zijn voor het lagere aantal sollicitaties. Wellicht heeft dit iets te maken met een moge-
lijke taalbarrière.
Werklozen zonder sollicitatieplicht hebben in het jaar voorafgaand aan het onderzoek 
beduidend minder gesolliciteerd dan mensen met een sollicitatieplicht. De groep zon-
der sollicitatieplicht verschilt niet in samenstelling (naar leeftijd, geslacht, opleiding en 
etniciteit) van de groep met een sollicitatieplicht. Wel is er een verschil in de duur van 
de werkloosheid: de helft van de mensen zonder sollicitatieplicht is langer dan vijf jaar 
werkloos.
De duur van de werkloosheid heeft een belangrijk effect op het zoekgedrag: hoe langer 
iemand werkloos is, hoe kleiner het aantal sollicitaties dat hij in het voorafgaande jaar 
heeft verricht. Het totale effect van de werkloosheidsduur loopt deels via de sollicitatie-
plicht: langdurig werklozen hebben minder vaak een sollicitatieplicht. Ook zien mensen 
hun situatie op de arbeidsmarkt somberder in naarmate ze langer werkloos zijn. De 
opvattingen over arbeid en de financiële vooruitgang die een baan met zich mee zou 
brengen, hangen niet samen met de werkloosheidsduur.
Ouderen zijn minder optimistisch over hun kansen op de arbeidsmarkt. De feitelijke 
arbeidsmarktpositie van ouderen weerspiegelt zich wellicht ook in hun lange werkloos-
heidsduur: slechts 8% van de 55-plussers is korter dan een jaar werkloos. Ook denken 
ouderen relatief vaak dat ze er financieel niet op vooruitgaan als ze gaan werken, al is dit 
effect niet statistisch significant. Blijkbaar leiden deze ontmoedigende omstandigheden 
niet tot een verminderde zoekactiviteit. Hierbij speelt de sollicitatieplicht wellicht een 
rol: naarmate men ouder is, is men relatief vaak sollicitatieplichtig.

4.8 Samenvatting

Werkloosheid wordt in de literatuur op uiteenlopende wijzen benaderd. Enerzijds wor-
den werklozen getypeerd als het slachtoffer van een discrepantie in vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt: de economische conjunctuur en de wensen van werkgevers bepalen 
wie mee kan doen en wie niet. Anderzijds worden werklozen beschouwd als calcule-
rende burgers die weinig gemotiveerd zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen. 
De opvattingen van werklozen zoals die in dit onderzoek naar voren komen, geven niet 
de indruk dat zij hun situatie als voordelig zien of dat zij erin berusten. Het merendeel 
(65%) vindt het bijzonder vervelend zonder werk te zijn gekomen en zou graag weer aan 
het werk gaan. In vergelijking met werkenden zijn werklozen kritischer ten aanzien van 
lichamelijk zwaar werk en werk met onregelmatige werktijden, maar minder kieskeu-
rig over de inhoud van het werk. Over het geheel genomen zijn ze niet kieskeuriger in 
het werk dat ze zouden accepteren dan werkenden. Dit wijst erop dat de zogenaamde 
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 cultuurbenadering van werkloosheid, waarin werklozen worden gezien als calculerende 
burgers, voor Nederland over het algemeen niet wordt ondersteund.
Tegelijkertijd zijn de werklozen in ons onderzoek lang niet allemaal actief op zoek naar 
werk: een derde van de niet-werkende werkzoekenden heeft in de vier weken vooraf-
gaand aan het onderzoek niets gedaan om aan werk te komen. Ook is het ontvangen van 
een uitkering in de ogen van werklozen vrij algemeen geaccepteerd. De meerderheid 
(85%) beschouwt het ontvangen van een uitkering als een recht.
De werklozen in ons onderzoek zien hun situatie over het algemeen somber in: de meer-
derheid vindt zijn kansen om weer aan het werk te komen (zeer) slecht. Het zoekgedrag 
van werklozen blijkt echter niet te worden beïnvloed door hun gepercipieerde arbeids-
marktkansen of opvattingen over arbeid. Wat er vooral toe doet is of iemand wel of niet 
een sollicitatieplicht heeft. Daarnaast zoeken werklozen met een kwetsbare positie op 
de arbeidsmarkt – met name niet-westerse migranten en langdurig werklozen – relatief 
weinig actief naar werk.

Noten
1 Het aantal respondenten is in dat geval 285 in plaats van 325.

2 Cronbachs alfa = 0,90.

3 Cronbachs alfa van deze vier items is 0,77.

4 Per 1 juli 2008 is de Richtlijn passende arbeid verder aangescherpt. Voor personen die op of na deze 

datum werkloos zijn geworden, geldt dat na een jaar al het werk als passend wordt aangemerkt. 

Tevens moeten zij werk aanvaarden waarvan het loon lager ligt dan de w w-uitkering, waarbij het 

loon wordt aangevuld tot de hoogte van de ww-uitkering. Voor de werklozen in lw w ’07 was deze 

regeling nog niet van toepassing. 

5 Van de respondenten is niet bekend wat hun belangrijkste inkomensbron was ten tijde van het inter-

view en of ze op dat moment een uitkering hadden. Wel kan op basis van inkomensgegevens over het 

jaar 2007 worden vastgesteld wie in dat jaar een w w- of w w b-uitkering ontving: 50% van de werkloz-

en ontving een werkloosheidsuitkering (w w), 40% een bijstandsuitkering (w w b), 4% ontving beide, 

en 6% had geen w w- of w w b-uitkering (de zogenaamde nuggers).

6 In bijlage A is aangegeven dat de werklozen in onze steekproef ten tijde van de steekproeftrekking 

ten minste drie maanden ingeschreven stonden bij het c w i en ten tijde van het interview dus nog 

iets langer werkloos waren. De werkbereidheid onder kortdurig werklozen is in dit onderzoek dus 

niet meegenomen, wat de resultaten over de werkbereidheid iets zou kunnen vertekenen. 

7 Amos is een multivariate techniek om structurele modellen te toetsen (Structural Equation Model-

ling, zie Kline 1998). Met behulp van deze techniek kan niet alleen de voorspellende kracht van meer-

dere variabelen gelijktijdig worden onderzocht, maar kan tevens worden nagegaan of er sprake is van 

directe dan wel indirecte invloeden.

8 Het betreft hier volledig verzadigde modellen, waardoor de fit van de modellen als goed kan worden 

beschouwd . Het significantieniveau van het totale effect wordt niet gegeven door Amos. Hiervoor 

zijn aanvullende analyses in Stata uitgevoerd (zie Kline 1998: 151). 
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5 Veranderingen in de tijd

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 en 4 stonden het welbevinden en het zoekgedrag van niet-werkenden cen-
traal. Het ging daarbij om een beschrijving van de situatie op basis van gegevens uit 2007. 
Zoals in hoofdstuk 1 reeds aan de orde kwam, zijn in 1982 en 1995 eerdere metingen ver-
richt onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten, die voor een belangrijk deel 
vergelijkbaar zijn met de gegevens uit 2007. Daardoor kan in dit hoofdstuk de vraag beant-
woord worden of het welbevinden van werkenden en niet-werkenden in 2007 is veranderd 
ten opzichte van 1995. Tevens wordt onderzocht of de opvattingen over arbeid en sociale 
zekerheid en het zoekgedrag van werklozen zijn veranderd ten opzichte van 1995 en – voor 
zover de gegevens dit toelaten – ten opzichte van 1982.
In de afgelopen decennia zijn er tal van maatschappelijke ontwikkelingen geweest die van 
invloed kunnen zijn op de opvattingen over werken en niet-werken en op de gevolgen van 
niet-werken voor de leefsituatie (zie hoofdstuk 2). Zo is de samenstelling van de beroeps-
bevolking sterk veranderd, zijn er verschuivingen geweest in de aard en organisatie van het 
werk, en is de arbeidsparticipatie toegenomen. Ook het gevoerde overheidsbeleid ten aan-
zien van arbeid en sociale zekerheid heeft in de loop van de jaren een accentverschuiving 
ondergaan. Meer nadruk is komen te liggen op het terugdringen van het uitkeringsvolume 
en het verhogen van de arbeidsparticipatie. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor het 
belang dat wordt toegeschreven aan het hebben van betaald werk en voor de mate waarin 
werklozen en arbeidsongeschikten buiten de samenleving zijn komen te staan.

Aanpak
Om een vergelijking van de gegevens uit 2007 met die uit eerdere jaren mogelijk te maken, 
is het nodig dat de bij de analyses betrokken vragen identiek geformuleerd zijn, en dat de 
onderzochte groepen – werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten – zoveel mogelijk 
vergelijkbaar zijn. Terwijl de gegevens uit 1995 en 2007 tamelijk goed met elkaar vergelijk-
baar zijn, is dit voor de dataset van 1982 veel minder het geval. Daarom is er ten aanzien 
van tevredenheid en sociale uitsluiting voor gekozen alleen gegevens te presenteren uit 
1995 en 2007. Ten aanzien van de opvattingen over arbeid en het zoekgedrag van werklozen 
is het soms mogelijk ook gegevens uit 1982 te laten zien.
De categorieën ‘recente baanvinders’ en ‘werkende arbeidsongeschikten’ worden in dit 
hoofdstuk – vanwege de kleine aantallen respondenten in 1995 – buiten beschouwing gela-
ten.
De resultaten in de tabellen laten de verschillen zien tussen de jaren, ongecontroleerd 
voor achtergrondkenmerken. Aanvullend is door middel van decompositiemethoden1 
onderzocht in hoeverre de verschillen tussen de jaren zijn toe te schrijven aan ver-
anderingen in de samenstelling van de onderzochte groepen naar geslacht, leeftijd, 
opleidings niveau, etniciteit en gezondheid.2 Wanneer verschillen tussen de jaren (deels) 
toegeschreven kunnen worden aan verschillen in compositie, staat dit vermeld in de tekst. 
De resultaten van de analyses staan vermeld in bijlage C.
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Opbouw van het hoofdstuk
De verschillen die worden gevonden tussen 1995 en 2007 zijn, zoals gezegd, mogelijk 
het gevolg van veranderingen in de samenstelling van de groep werkenden, werklozen 
en arbeidsongeschikten. Dit hoofdstuk begint daarom met een beschrijving van deze 
groepen naar een aantal achtergrondkenmerken. Daarna volgt het hoofdstuk in grote 
lijnen de structuur van hoofdstuk 3 en 4: eerst wordt een vergelijking gemaakt van de 
tevredenheid en sociale uitsluiting bij niet-werkenden in 1995 en 2007 (§ 5.3 en § 5.4). 
Vervolgens komen opvattingen over arbeid en het zoekgedrag aan bod (§ 5.5).

5.2 Kenmerken van werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten in 1982, 1995 
en 2007

Om de resultaten in de volgende paragrafen beter in een context te kunnen plaatsen, 
geven we in deze paragraaf eerst een beschrijving van de werkenden, werklozen en 
niet-werkende arbeidsongeschikten in de verschillende jaren. De samenstelling van de 
groepen is in de loop der jaren sterk gewijzigd (tabel 5.1).

Werkenden: meer ouderen, migranten, hoger opgeleiden en grote deeltijdbanen
De veranderingen in de samenstelling van de groep werkenden tussen 1995 en 2007 
zijn logischerwijs een weerspiegeling van de veranderingen in de samenstelling van 
de potentiële beroepsbevolking en van de toe- en afname in de arbeidsparticipatie van 
bepaalde groepen. De groep werkenden in 2007 bestaat dan ook voor een groter deel 
uit vrouwen,3 ouderen, migranten en hoger opgeleiden dan in 1995. In 2007 werkten 
er meer mensen in grote deeltijdbanen (25-34 uur per week), ten koste van het aandeel 
kleine deeltijdbanen.4

Werklozen: meer ouderen en migranten, minder jongeren en kortdurig werklozen
Net als bij de werkenden wordt de verandering in de samenstelling van de groep werk-
lozen voor een groot deel bepaald door veranderingen in de bevolkingssamenstelling. 
Daarnaast is de samenstelling van de groep werklozen afhankelijk van de conjunctuur 
(Josten en Jehoel-Gijsbers 2009; Van Ewijk en Teulings 2009). Doordat jongeren vaak 
nog geen vast contract hebben en weinig werkervaring, is deze groep gevoelig voor de 
economische conjunctuur. Het aandeel jongeren was in 1982 en 1995, toen er sprake was 
van een recessie, dan ook relatief hoog. Voor ouderen geldt dat zij een relatief kleine 
kans hebben om werkloos te worden, maar dat als ze eenmaal werkloos zijn, het voor 
hen moeilijker is om weer aan de slag te komen. Ook is het voor ouderen minder mak-
kelijk geworden uit te stromen via v u t en prepensioen of in aanmerking te komen voor 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit kan hebben bijgedragen aan het groeiende 
aandeel ouderen in de groep werklozen.5 In het gunstige economische klimaat van 2007 
bestond de groep werklozen uit relatief weinig hoger opgeleiden (in verhouding tot het 
groeiende aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking), autochtone Nederlanders 
en werklozen met een werkloosheidsduur van twee jaar of minder.
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Tabel 5.1

Achtergrondkenmerken van werkenden, werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten, 

1982-2007 (gewogen percentages)

werkenden werklozen
niet-werkende  
arbeidsongeschikten

1995
(n = 906)

2007
(n = 581)

1982
(n = 391)

1995
(n = 501)

2007
(n = 324)

1995
(n = 345)

2007
(n = 381)

geslacht
man 59,4 56,4 71,6*** 48,1*** 48,8 72,2 49,1***
vrouw 40,6 43,6 28,4*** 51,9*** 51,2 27,8 50,9***

leeftijd
18-24 jaar 11,8 7,1** 38,5*** 11,9*** 1,9*** 2,3 0,8
25-34 jaar 37,7 22,6*** 30,6** 40,8** 15,9*** 5,8 8,3
35-44 jaar 25,3 30,4* 18,1** 24,5* 29,8 13,3 12,1
45-54 jaar 21,2 25,9* 8,5*** 14,8** 28,7*** 32,5 28,8
55-64 jaar 4,0 14,1*** 4,3*** 7,9 23,8*** 46,0 50,0

etnische herkomst
autochtone Nederlanders 90,8 84,5*** - 77,5 58,5*** 90,4 78,9***
migranten 9,2 15,6*** - 22,5 41,5*** 9,6 21,1***

opleidingsniveau
laag (basisonderwijs, 
vmbo, mavo) 32,8 24,2*** 50,6 61,0** 58,0 66,5 59,4
midden (havo, vwo, mbo) 44,1 40,3 35,9 27,0** 29,5 27,8 27,6
hoog (hbo, wo) 23,2 35,5*** 13,6 12,0 12,5 5,7 13,0***

arbeidsduur per week
< 12 uur 13,1 2,7***
12-24 uur 15,6 17,6
25-34 uur 9,8 16,4***
≥ 35 uur 61,5 63,3

duur werkloosheida

< 1 jaar 50,9** 25.0*** 28,9
1 of 2 jaar 38,2** 48,2** 26,6***
3 of 4 jaar 5,7*** 13,5*** 24,7*
≥ 5 jaar 5,3*** 13,4*** 19,8

arbeidsongeschiktheids-
percentage

15 – 80% 17,2 21,6
80 – 100% 82,8 78,4

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10: 1995 en 2007 verschil met voorgaande meetjaar. 1982: verschil 2007-1982
a De werkloosheidsduur is slechts voor een beperkt aantal werklozen bekend (1995: n = 380, 2007: n = 219)

Bron: scp (lw w ’82-’95); scp/cbs (lw w ’07)
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Dit laatste kan ook te maken hebben met het veranderde beleid. De Sluitende aanpak 
is er bijvoorbeeld op gericht werklozen binnen een jaar een aanbod te doen voor re-
integratie of sociale activering. Ook is het mogelijk dat gemeenten en u w v, als gevolg 
van de druk die zij voelen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, geneigd 
zijn vooral in te zetten op de re-integratie van kortdurig of makkelijk bemiddelbare 
werklozen (zie § 2.2). In 1982 heeft het relatief grote aandeel werklozen met een werk-
loosheidsduur van minder dan een jaar waarschijnlijk te maken met een iets andere 
onderzoeksopzet in dat jaar (zie bijlage A).

Niet-werkende arbeidsongeschikten: meer vrouwen, migranten en hoger 
opgeleiden
De meest opvallende ontwikkeling in de samenstelling van de groep niet-werkende 
arbeidsongeschikten is het gestegen aandeel vrouwen. Dit wordt deels verklaard door de 
sterke toename van de arbeidsdeelname van vrouwen in de afgelopen decennia, en daar-
mee ook van hun kans om in de wao terecht te komen (Hartman en Boerdam 2004). Bij 
vrouwen ligt de instroom in de wao hoger dan bij mannen, en bovendien is het aandeel 
dat uitstroomt lager. Dit laatste komt deels doordat de gemiddelde leeftijd van vrouwen 
in de wao lager ligt dan die van mannen, waardoor zij minder vaak uitstromen in ver-
band met het bereiken van de 65-jarige leeftijd (Hartman en Boerdam 2004). Dit verklaart 
ook waardoor de leeftijdsverdeling bij niet-werkende arbeidsongeschikten – ondanks 
de stijging van de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking – vrijwel onveranderd is 
gebleven. Het aandeel migranten in de groep niet-werkende arbeidsongeschikten is in 
2007 verdubbeld ten opzichte van 1995. Dit is deels te verklaren door het grotere aantal 
migranten op de arbeidsmarkt. De instroom van migranten in de wao is echter ook 
gestegen ten opzichte van de instroom van autochtone Nederlanders. Tot slot is het aan-
deel gedeeltelijk arbeidsongeschikten in 2007 enkele procentpunten hoger dan in 1995, 
maar dit verschil is statistisch niet significant. Uit landelijke gegevens blijkt dat het aan-
deel gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de totale groep arbeidsongeschikten (werkend 
en niet-werkend), mede door aanscherping van de beoordelingscriteria, in de loop der 
jaren is toegenomen (Jehoel-Gijsbers en Linder 2007).

Gezondheid: een slechtere ervaren gezondheid van werklozen en niet-werkende 
arbeidsongeschikten
Tabel 5.2 laat zien dat het aandeel werkenden met een slechte ervaren gezondheid in 
2007 even laag is als in 1995 (2%). Dit komt overeen met landelijke gegevens waaruit blijkt 
dat de ervaren gezondheid van de Nederlandse bevolking niet is gewijzigd in het afgelo-
pen decennium (Van Campen en Den Draak 2007). Daarentegen ervaren niet-werkende 
arbeidsongeschikten en met name werklozen hun gezondheid in 2007 vaker als slecht 
dan in 1995. Dit hangt deels (voor ongeveer 40%) samen met veranderingen in de groeps-
samenstelling. Ouderen en migranten hebben een relatief slechte ervaren gezondheid, 
en dit zijn ook de groepen die in 2007 een groter deel uitmaken van de werklozen en 
niet-werkende arbeidsongeschikten. Het ligt voor de hand te veronder stellen dat de 
strengere eisen voor het ontvangen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering een 
gedeeltelijke verklaring zijn voor het resterende verschil in ervaren gezondheid tussen 
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de jaren. Enerzijds zullen de aangescherpte toelatingseisen en de strengere criteria die 
bij de herbeoordeling worden toegepast, ertoe hebben geleid dat de wao’ers in 2007 
gemiddeld een slechtere gezondheid hebben dan in 1995. Anderzijds kunnen de wijzi-
gingen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen ook doorwerken in de samenstelling 
van de groep werklozen. Een deel van de personen die na een herbeoordeling geen recht 
meer hebben op een wao-uitkering, behoort tot de niet-werkende werkzoekenden 
(Van Deursen 2006).

Tabel 5.2

Slechte ervaren gezondheid, werkenden en niet-werkenden, 1982-2007 (gewogen percentages niet zo 

best / slecht)

werkenden werklozen
niet-werkende 
arbeidsongeschikten

1995
(n = 906)

2007
(n = 581)

1982
(n = 391)

1995
(n = 501)

2007
(n = 324)

1995
(n = 345)

2007
(n = 381)

slechte ervaren gezondheid 2,4 2,1 5,8*** 8,0 24,4*** 42,0 50,3*

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10: 1995 en 2007: verschil met voorgaande meetjaar, 1992: verschil 2007-1982

Bron: scp (lw w ’82-’95); scp/cbs (lw w ’07)

Huishoudenssamenstelling
Bij werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten is het aandeel personen dat met 
een partner woont afgenomen (tabel 5.3). Dit komt overeen met de landelijke trend (zie 
§ 2.1). De groep werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten bestaat in 2007 voor 
een relatief groot deel uit niet-westerse migranten, lager opgeleiden en ouderen – groe-
pen die relatief vaak zonder partner wonen. Bovendien speelt hier ook de invloed van 
gezondheid een rol: mensen met een slechte gezondheid leven relatief vaak zonder part-
ner (zie ook De Graaf en Loozen 2006; cbs 2003). Bij werkenden is het aandeel personen 
met een partner echter gestegen. Deze stijging is grotendeels te verklaren vanuit veran-
deringen in de leeftijdssamenstelling van de groep: de leeftijdscategorie die het vaakst 
met een partner woont, de 35-55-jarigen, is in omvang toegenomen.
Het aantal personen met een thuiswonend kind jonger dan 18 jaar is bij werkenden toe-
genomen, terwijl dit bij de twee andere groepen gelijk is gebleven. Landelijke gegevens 
laten zien dat het aantal gezinnen met kinderen licht is gestegen (Pommer 2007). Dat 
deze stijging zich bij werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten niet heeft voor-
gedaan, heeft waarschijnlijk te maken met het relatief grote aandeel ouderen in deze 
groepen, wier kinderen vaak al ouder zijn dan 18 jaar of zelfstandig wonen.
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 Tabel 5.3

Huishoudenssamenstelling, werkenden en niet-werkenden, 1982-2007 (gewogen percentages)

werkenden werklozen
niet-werkende 
arbeidsongeschikten

1995
(n = 906)

2007
(n = 581)

1982
(n = 391)

1995
(n = 501)

2007
(n = 324)

1995
(n = 345)

2007
(n = 381)

partner 68,7 74,5** 76,2*** 64,7*** 53,7* 75,3 64,4**
kind < 18 jaar 35,2 44,9*** 47,2 48,3 38,9 18,9 20,7

***  p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10: 1995 en 2007 verschil met voorgaande meetjaar. 1982: verschil 
2007-1982

Bron: scp (lw w ’82-’95); scp/cbs (lw w ’07)

5.3 Tevredenheid met het leven

In hoofdstuk 3 is gebleken dat werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten gemid-
deld minder tevreden zijn met hun leven dan mensen met een betaalde baan. In deze 
paragraaf staat de vraag centraal of de tevredenheid van werkenden en niet-werkenden 
in 2007 is veranderd ten opzichte van 1995. Met name een verslechterde gezondheid en 
de versobering van de duur en hoogte van de uitkeringen hebben er wellicht toe geleid 
dat werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten in 2007 minder tevreden zijn met 
hun leven dan in 1995.
Allereerst blijkt dat het subjectief welbevinden van werkenden in 2007 hoger is dan in 
1995 (tabel 5.4). Ook ten aanzien van enkele afzonderlijke aspecten zijn werkenden in 
2007 meer tevreden dan in 1995. Het aandeel werkenden dat tevreden is met de maat-
schappij waarin we leven en de kwaliteit van de woning is iets gestegen, zij het in lichte 
mate. Het aandeel werkenden dat tevreden is met de dagelijkse bezigheden was al groot 
in 1995 (90%), maar is in 2007 nog verder toegenomen (95%). Deze verschillen worden 
deels verklaard door veranderingen in de compositie van de groep (zie bijlage C). Daar-
naast is men in 2007 in het algemeen optimistischer door de gunstige conjunctuur. De 
tevredenheid met de dagelijkse bezigheden heeft wellicht te maken met een andere 
invulling van het dagelijks leven, zowel privé (bv. meer taakcombineerders) als op het 
werk (bv. een gemiddeld hoger functieniveau).
Bij werklozen doet de verbetering in het subjectief welbevinden in 2007 zich niet voor. 
Integendeel, ze lijken eerder wat minder gelukkig te zijn dan in 1995, maar dit verschil 
is statistisch niet significant. Veranderingen in de samenstelling van de groep verkla-
ren voor een groot deel (40%) het (niet significante) verschil tussen de jaren. Het grote 
aandeel migranten en de gemiddeld slechter ervaren gezondheid in 2007 spelen daarbij 
een belangrijke rol. Werklozen zijn op een aantal deelaspecten wel minder tevreden dan 
in 1995. Zo weerspiegelt de gedaalde ervaren gezondheid die eerder in dit hoofdstuk is 
beschreven, zich in de tevredenheid met de eigen gezondheid. Waren in 1995 nog zeven 
op de tien werklozen tevreden met hun gezondheid, in 2007 waren dit er zes op de tien. 
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Deze stijging wordt niet verklaard door verschillen in geslacht, leeftijd, opleiding en 
etniciteit. Ook is de tevredenheid met de financiële positie sterk gedaald (van 42% naar 
26%). En evenmin spelen compositie-effecten hier een rol van betekenis. Het ligt voor de 
hand te veronderstellen dat de eerdergenoemde veranderingen in het beleid hierbij van 
invloed zijn geweest. Tot slot zijn werklozen ook minder tevreden met hun naaste fami-
lie, al blijft het aandeel tevredenen hoog (van 93% naar 86%).
De tevredenheid met het leven van niet-werkende arbeidsongeschikten is sterk gedaald: 
waren in 1995 nog bijna zeven op de tien niet-werkende arbeidsongeschikten tevreden, 
in 2007 was dit nog niet de helft. De lagere tevredenheid is voor ongeveer een derde te 
verklaren door het grotere aandeel migranten, het lagere opleidingsniveau en de gemid-
deld slechtere ervaren gezondheid in 2007. Niet-werkende arbeidsongeschikten zijn ook 
op verschillende deelterreinen van het leven minder tevreden. Het aandeel dat tevreden 
is met de gezondheid is gehalveerd (van 29% naar 15%), terwijl het aandeel tevredenen 
met de dagelijkse bezigheden is gedaald van 75% naar 63%. De groep is gemiddeld ook 
minder tevreden over de financiële situatie. Was in 2007 nog een kleine meerderheid 
(54%) tevreden over hun financiële positie, in 2007 is dat gedaald naar 42%. Ook over 
de kwaliteit van de woning is deze groep minder tevreden dan in 1995 (90% versus 81%). 
Compositie-effecten – waaronder een slechtere ervaren gezondheid – spelen hierbij 
slechts een kleine rol.

Tabel 5.4

Tevredenheid met (deelterreinen van) het leven, werkenden en niet-werkenden, 1995 en 2007  

(in procenten (zeer) tevreden; gewogen resultaten)

werkenden werklozen
niet-werkende
arbeidsongeschikten

1995
(n = 906)

2007
(n = 581)

1995
(n = 501)

2007
(n = 324)

1995
(n = 345)

2007
(n = 381)

het leven dat u op dit moment leidt 86,1 90,1** 57,1 49,8 64,6 47,1***

dagelijkse bezigheden 89,8 94,7*** 67,5 66,5 74,7 63,4**
gezondheid 81,5 84,5 70,0 59,1* 29,3 15,2***
vrienden- of kennissenkring 92,7 94,3 87,2 86,9 83,9 75,4**
naaste familie 90,6 91,1 92,6 85,9** 84,5 79,0
financiële positie 73,6 75,9 41,8 25,8** 53,8 41,8***
maatschappij waarin wij leven 27,7 32,8* 26,6 24,1 21,8 22,2
kwaliteit van de woning 83,0 87,0* 75,9 73,7 89,6 80,7***

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)
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5.4 Sociale uitsluiting

Op basis van veranderingen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid is te verwach-
ten dat personen die door werkloosheid of een slechte gezondheid niet participeren op 
de arbeidsmarkt, in 2007 vaker sociaal uitgesloten zijn dan ruim een decennium geleden. 
Net als in hoofdstuk 3 beschrijven we hier eerst tamelijk gedetailleerd de componenten 
van sociale uitsluiting. We richten ons daarbij op de eerste drie componenten van sociale 
uitsluiting – sociale participatie, normatieve integratie en materiële deprivatie – omdat 
de gegevens over de vierde component, de toegang tot sociale grondrechten, niet goed 
vergelijkbaar zijn tussen de jaren. Vervolgens vatten we de gegevens samen door middel 
van indices voor de componenten van sociale uitsluiting.

5.4.1 Sociale participatie

In het navolgende wordt voor drie vormen van sociale participatie die ook in hoofdstuk 3 
aan de orde zijn gekomen – maatschappelijke participatie, informele sociale participatie 
en georganiseerde sociale participatie – besproken in hoeverre werkenden, werklozen 
en niet-werkende arbeidsongeschikten in 2007 hierin verschillen van 1995.

Maatschappelijke participatie: vrijwilligerswerk en politieke betrokkenheid
Bij werkenden en werklozen heeft zich een sterke stijging voorgedaan van het aandeel 
mensen dat wel eens vrijwilligerswerk verricht (zie tabel 5.5). Zo is bij werkenden dit 
aandeel toegenomen van 40% in 1995 tot 57% in 2007 en bij werklozen van 30% tot 50%. 
Dit is opmerkelijk, omdat uit onderzoek onder de Nederlandse bevolking blijkt dat het 
aandeel vrijwilligers in deze periode een tamelijk stabiel patroon laat zien6 (Dekker en 
De Hart 2009). De sterke stijging lijkt eerder het gevolg te zijn van een kleine wijziging in 
de vraagstelling. In beide jaren is een brede definitie gehanteerd van vrijwilligerswerk, 
maar in 2007 is die explicieter verwoord in de vraagstelling.7 Het is mogelijk dat in 2007 
de ondervraagden bepaalde vormen van vrijwilligerswerk (bv. voor een school of crèche, 
of hulp aan familie of buren) wel hebben meegenomen in hun antwoord, terwijl in 
1995 de ondervraagden dat niet deden. Veranderingen in de samenstelling van de groep 
werkenden en werklozen verklaren het gestegen aandeel vrijwilligers voor een deel 
(ongeveer een zesde).
Het gestegen aandeel vrijwilligers onder werkenden en werklozen is dus waarschijnlijk 
een methodologische kwestie. Des te opvallender is het daarom dat het aandeel vrijwil-
ligers onder niet-werkende arbeidsongeschikten in 2007 constant is gebleven. In 1995 
deden niet-werkende arbeidsongeschikten even vaak vrijwilligerswerk als werkenden, 
terwijl zij in 2007 minder vaak als vrijwilliger actief waren dan werkenden (zie hoofdstuk 
3). Dit heeft ook te maken met de samenstelling van de groep niet-werkende arbeids-
ongeschikten: in 2007 bestond de groep uit relatief veel laagopgeleiden, migranten en 
mensen met een slechte ervaren gezondheid, groepen die gemiddeld weinig maatschap-
pelijk participeren.
Voor alle groepen geldt dat het aandeel vrijwilligers dat meer dan 5 uur per week vrijwil-
ligerswerk verricht constant is gebleven. Verder zien we bij werkenden een lichte daling 
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van de tijd die vrijwilligers aan vrijwilligerswerk besteden. Het aandeel dat minder dan 
1 uur per week vrijwilligerswerk verricht is gestegen, ten koste van het aandeel werken-
den dat hier 1 tot 5 uur aan besteedt.

Tabel 5.5

Maatschappelijke participatie: vrijwilligerswerk, werkenden en niet-werkenden, 1995 en 2007 (gewo-

gen percentages)

werkenden werklozen
niet-werkende
arbeidsongeschikten

1995
(n = 906)

2007
(n = 581)

1995
(n = 501)

2007
(n = 324)

1995
(n = 345)

2007
(n = 381)

doet vrijwilligerswerk 39,5 57,2*** 28,8 50,2*** 38,0 39,3

indien vrijwilligerswerk 
< 1 uur 29,9 45,1*** 17,9 22,6 19,4 17,1
1-4 uur 57,3 43,6*** 46,6 47,3 44,6 45,2
5-14 uur 10,3 9,9 24,9 17,2 24,8 29,8
≥ 15 uur 2,6 1,5 10,7 12,9 11,2 8,0

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)

Politieke betrokkenheid
Bij alle drie de groepen zien we een toenemende belangstelling voor politieke onder-
werpen (tabel 5.6). Het aandeel werkenden dat geen interesse heeft in politieke 
onderwerpen is gedaald (van 24% in 1995 tot 18% in 2007), en het aandeel werklozen en 
niet-werkende arbeidsongeschikten dat zeer geïnteresseerd is in politiek is in deze peri-
ode gestegen. Deze trend komt overeen met de resultaten uit onderzoek naar politieke 
interesse onder de Nederlandse bevolking (cbs 2007). De toenemende politieke betrok-
kenheid wordt vaak in verband gebracht met de politieke turbulentie rondom Fortuyn 
aan het begin van deze eeuw.
Hoewel de interesse in de politiek voor alle drie de groepen is toegenomen, geldt alleen 
voor werkenden dat zij ook vaker zijn gaan stemmen. Deze stijging komt overeen met de 
landelijke trend: de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezing lag in 1998 op een diepte-
punt (73%), waarna de opkomst weer toenam tot ongeveer 80% (cbs 2007). Werklozen en 
niet-werkende arbeidsongeschikten gingen in 2007 echter niet significant vaker naar de 
stembus dan in 1995, al wijzen de resultaten ook bij deze groepen in de richting van een 
toename. Het grotere aandeel migranten binnen deze groepen in 2007 speelt hierbij een 
rol: migranten gaan gemiddeld minder vaak stemmen dan autochtone Nederlanders. 
Ook de stijging van het aantal hoogopgeleiden, die relatief vaak stemmen, is in deze 
groepen gering in vergelijking met de groep werkenden.
Op basis van de politieke oriëntatie van de drie onderzochte groepen zien we een zeer 
lichte verschuiving naar rechts: werkenden zijn op een schaal van 1 (uiterst links) tot 7 
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(uiterst rechts) opgeschoven van een gemiddelde van 3,9 naar een gemiddelde van 4,1. 
De resultaten voor werklozen wijzen in dezelfde richting, maar dit is niet statistisch 
significant; de politieke oriëntatie van niet-werkende arbeidsongeschikten is constant 
gebleven.

Tabel 5.6

Politieke betrokkenheid, werkenden en niet-werkenden, 1995 en 2007 (gewogen percentages)

werkenden werklozen
niet-werkende
arbeidsongeschikten

1995
(n = 906)

2007
(n = 581)

1995
(n = 501)

2007
(n = 324)

1995
(n = 345)

2007
(n = 381)

interesse in politieke onderwerpen
groot 19,1 21,3 14,7 20,9* 17,4 24,8**
matig 57,4 61,1 51,7 43,4 51,7 47,3
geen 23,5 17,6** 33,6 35,8 30,9 27,9

gestemd bij laatste Tweede 
Kamerverkiezingen 81,9 86,3* 68,2 71,7 80,8 83,7

politieke oriëntatie
links (1 of 2) 11,6 7,8** 20,6 17,4 15,2 18,9
midden (3, 4, of 5) 77,8 80,0 72,4 75,0 73,3 71,3
rechts (6 of 7) 10,6 12,2 7,0 7,6 11,6 9,8
gemiddelde score 3,9 4,1** 3,5 3,7 3,8 3,8

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)

Informele sociale participatie: sociale contacten en uitgaan
Het aantal sociale contacten van werkenden is licht gestegen: het contact met buren is 
toegenomen in 2007 ten opzichte van 1995 en werkenden bespreken vaker persoonlijke 
problemen met familie en vrienden (tabel 5.7). Ook bij niet-werkende arbeids-
ongeschikten heeft zich over het geheel genomen een lichte stijging voorgedaan in de 
mate van informele sociale participatie. Deze stijging komt overeen met andere onder-
zoek op basis van het Permanent onderzoek leefsituatie (cbs 2007; Van de Broek et al. 
2007). Voor werklozen gaat de stijgende lijn echter niet op: de werklozen van 2007 ver-
schillen ten aanzien van hun sociale contacten nauwelijks met werklozen in 1995.
Ten aanzien van de tevredenheid met het aantal sociale contacten vallen vooral de niet-
werkende arbeidsongeschikten op: het aandeel dat meer contact zou willen met familie 
en met vrienden is in 2007 hoger dan in 1995. Bij de andere groepen is dit beeld diffuser; 
werkenden willen meer contact met vrienden, maar zijn tevredener met het burencon-
tact. Werklozen zouden vaker contact willen met familie, maar zijn meer tevreden over 
hun contact met vrienden.
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Tabel 5.7

Informele sociale participatie: contact met familie, vrienden en buren, en uitgaan, werkenden en niet-

werkenden, 1995 en 2007 (gewogen percentages)

werkenden werklozen
niet-werkende
arbeidsongeschikten

1995
(n = 906)

2007
(n = 581)

1995
(n = 501)

2007
(n = 324)

1995
(n = 345)

2007
(n = 381)

ontmoet familie
ten minste eenmaal in de twee weken 81,4 80.0 75,0 74,8 74,2 78,0
minder dan tweewekelijks 17,5 19,4 20,6 18,9 21,5 15,5
nooit 1,1 0,6 4,4 6,3 4,4 6,6

bespreekt persoonlijke problemen met 
familie (indien contact) 59,7 68,4*** 57,5 61,3 42,9 66,4***
zou meer contact willen hebben met familie 18,7 19,8 16,7 25,7* 17,9 24,3*

ontmoet vrienden
ten minste eenmaal in de twee weken 82,3 78,7 77,3 79,0 75,2 69,6
minder dan tweewekelijks 16,9 19,5 19,0 13.4 18,0 21,8
nooit 0,8 1,8 3,7 7,6* 6,7 8,7

bespreekt persoonlijke problemen met 
vrienden (indien contact) 64,7 73,9*** 63,5 70,0 44,7 61,0***
zou meer contact willen hebben met 
vrienden 20,5 26,0** 20,6 14,3* 16,8 26,4**

contact met buren
ten minste eenmaal in de twee weken 61,3 74,3*** 64,4 70,8 67,5 75,0*
minder dan tweewekelijks 24,7 17,6*** 19,0 15,3 20,5 13,8**
 nooit 13,9 8,1*** 16,6 13,9 12,0 11,2

bespreekt persoonlijke problemen met 
buren (indien contact) 12,4 15,4 16,3 22,7 9,8 16,1**
zou meer contact willen hebben met buren 10,5 5,8*** 12,2 16,5 10,1 14,9

uitgaan
gaat zelden of nooit uit 23,3 25,8 46,0 44,3 55,5 59,8
gaat niet zo vaak uit 39,6 32,3** 27,4 21,3 29,6 19,7***
gaat vaak uit 25,6 15,2*** 15,0 8,1** 7,8 7,5
wisselend 11,6 26,8*** 11,6 26,3** 7,0 13,1**

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)
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Tot slot toont tabel 5.17 gegevens over het uitgaansgedrag van de drie onderzochte groe-
pen in 1995 en 2007. Met name degenen voor wie uitgaan heel wisselend plaatsvindt zijn 
in aantal toegenomen. Hierdoor is het lastig uitspraken te doen over een toe- of afname 
in het uitgaan. Het aandeel personen dat zelden of nooit uitgaat en op dit punt dus het 
meest sociaal is uitgesloten, is voor alle drie groepen echter constant gebleven.

Georganiseerde sociale participatie: verenigingen en kerkbezoek
Voor alle drie onderzochte groepen is het aandeel personen dat lid is van een of meer 
verenigingen in 2007 onveranderd ten opzichte van 1995 (tabel 5.8). In 2007 zijn niet- 
werkenden dus minder vaak lid van een verenigingen dan werkenden, maar dit verschil 
is in vergelijking met 1995 niet toegenomen. De ontkerkelijking in Nederland (zie 
bv. Van de Broek et al. 2007; cbs 2007) zien we ook terug in onze gegevens: onder 
zowel werkenden als niet-werkende arbeidsongeschikten is het aandeel personen dat 
zichzelf tot een kerkgenootschap rekent kleiner geworden. Bij werklozen heeft zich 
geen  significante daling voorgedaan. Dit is te verklaren door de sterke stijging van de 
gemiddelde leeftijd en van het aandeel migranten in deze groep. Opvallend is dat niet-
werkende arbeidsongeschikten die zichzelf tot een kerkgenootschap rekenen, in 2007 
minder vaak naar een dienst of bijeenkomst gingen dan in 1995, terwijl dit bij de andere 
groepen niet het geval is.

Tabel 5.8

Georganiseerde sociale participatie: verenigingsleven en kerkelijkheid, werkenden en niet-werkend-

en, 1995 en 2007 (gewogen percentages)

werkenden werklozen
niet-werkende
arbeidsongeschikten

1995
(n = 906)

2007
(n = 581)

1995
(n = 501)

2007
(n = 324)

1995
(n = 345)

2007
(n = 381)

verenigingsleven
is lid van een vereniging 54,4 58,1 40,7 41,1 41,3 39,5

kerkelijkheid
behorend tot kerkgenootschap 37,5 31,5** 37,8 35,3 55,3 40,5***

frequentie kerkbezoek (indien kerkelijk)
meermalen per maand 34,7 30,0 38,5 31,0 38,2 27,8
meermalen per jaar 29,4 36,8 20,7 38,5* 27,4 21,8
zelden of nooit 35,9 33,2 40,8 30,5 34,4 50,4**

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron:: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)
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5.4.2 Normatieve integratie: opvattingen over arbeid en sociale zekerheid

De tweede dimensie van sociale uitsluiting betreft normatieve integratie (zie hoofd-
stuk 3). In de centraliteit van de arbeid, oftewel de opvattingen over de plaats van arbeid 
ten opzichte van andere levensdomeinen, hebben zich, ondanks de beschreven maat-
schappelijke ontwikkelingen, in geen van de drie onderzochte groepen veranderingen 
voorgedaan.8 Net als in 1995 vond in 2007 de grote meerderheid dat ‘er nog belangrijker 
dingen in het leven [waren] dan werken’ (tabel 5.9).

De opvattingen over de plichten die men aan werk verbindt, zijn in 2007 wel veranderd 
ten opzichte van 1995; hierbij doen zich opvallende verschuivingen in de onderzoeks-
groepen voor. Terwijl de idee dat men de plicht heeft om te werken door werkenden wat 
meer onderschreven lijkt te worden, wordt die door niet-werkende arbeidsongeschikten 
juist minder onderschreven. Bij werklozen zien we, net als bij werkenden, een lichte 
stijging van het plichtsbesef, maar de verschillen tussen 1995 en 2007 zijn in deze groep 
statistisch niet significant.
In hoofdstuk 3 zagen we reeds dat het plichtsbesef om te werken in 2007 lager is bij 
vrouwen en hoger opgeleiden, en hoger bij ouderen. Bij de niet-werkende arbeids-
ongeschikten wordt minder dan een kwart van de afname van het arbeidsethos verklaard 
door het toegenomen aantal vrouwen en hoogopgeleiden. Het is waarschijnlijk dat 
ook de veranderingen in de sociale zekerheid van invloed zijn geweest. Niet-werkende 
arbeidsongeschikten hebben, door aanscherping van de toelatingseisen voor de wao, 
in 2007 gemiddeld een slechtere gezondheid dan in 1995. Dit kan ertoe hebben geleid 
dat zij het gevoel hebben dat werken niet voor hen is weggelegd, waardoor zij in min-
dere mate de plicht tot werken onderschrijven. Voor werklozen speelt dit waarschijnlijk 
minder, omdat het merendeel van de werklozen al aangeeft betaald werk te willen 
(Van  Echtelt en Hoff 2008).

Door het gestegen functieniveau en het toenemende aantal hoger opgeleiden zou men 
verwachten dat arbeid steeds meer gezien wordt als een middel voor persoonlijke groei 
en ontwikkeling en steeds minder als uitsluitend een manier om geld te verdienen. 
Bij werkenden en werklozen blijkt er van een dergelijke tendens echter geen sprake 
te zijn. In 2007 vindt een minderheid dat werk alleen maar een manier is om geld te 
verdienen, en dit aandeel is niet veranderd ten opzichte van 1995. Opvallend is dat 
niet-werkende arbeidsongeschikten daarentegen meer betekenis aan werk zijn gaan toe-
schrijven. Dit is voor ongeveer 40% te verklaren uit verschillen in achtergrondkenmerken 
tussen de groepen in beide jaren.
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Tabel 5.9

Arbeidsethos, werkenden en niet-werkenden, 1995 en 2007 (in procenten (helemaal) mee eens; 

 gewogen percentages)

werkenden werklozen
niet-werkende
arbeidsongeschikten

1995
(n = 906)

2007
(n = 581)

1995
(n = 501)

2007
(n = 324)

1995
(n = 345)

2007
(n = 381)

centraliteit van de arbeid
er zijn nog belangrijker dingen in het leven 
dan werken 89,4 89,5 87,3 84,3 85,6 84,3

normatieve dimensie
werken moet altijd op de eerste plaats 
komen, ook als het minder vrije tijd betekent 22,4 20,4 27,7 34,9 43,7 28,1***
als iemand van het leven wil genieten, moet 
hij bereid zijn er hard voor te werken 49,9 56,7** 45,3 53,7 65,6

56,4**

werken is een plicht die je hebt tegenover de 
maatschappij 58,1 64,4** 52,7 60,6 74,4 69,5
doen waar je zin in hebt kun je pas als je je 
plicht hebt gedaan 54,7 59,9* 51,8 61,4 75,1 67,8

extrinsieke werkmotivatie
werken is alleen maar een manier om geld te 
verdienen 20,6 16,8 32,8 37,3 32,1 23,0**

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)

5.4.3 Materiële deprivatie

Gezien het strengere beleid op het terrein van de sociale zekerheid zou men verwach-
ten dat werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten in 2007 een minder goede 
financiële positie hebben dan in 1995. Tabel 5.10 geeft aan de hand van enkele indicato-
ren10 weer of zij vaker zeggen financiële tekorten te hebben, en bijvoorbeeld vaker hun 
spaargeld moeten aanspreken of een lening moeten aangaan. Voor werkenden zijn deze 
gegevens niet beschikbaar. In 2007 geven werklozen vaker dan in 1995 aan dat ze sinds ze 
werkloos zijn geworden wel eens geld hebben moeten lenen om te kunnen rondkomen 
(39% versus 25%). Het resultaat kan echter vertekend zijn door een kleine verandering 
in de vraagstelling: in 2007 is gevraagd of men geld heeft geleend van familie of vrienden, 
terwijl dit in 1995 niet zo expliciet is geformuleerd. Daarnaast zijn zowel werklozen als 
niet-werkende arbeidsongeschikten vaker op koopjes gaan jagen.
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Tabel 5.10

Financiële consequenties van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, 1995 en 2007 (gewogen 

 percentages)

werklozen
niet-werkende
arbeidsongeschikten

1995
(n = 334)a

2007
(n = 254)b

1995
(n = 186)a

2007
(n = 356)b

bezuinigen op uitgaven 70.7 76,9 74,3 77,2
langer wachten met betalen rekeningen 25,4 33,7 20,2 22,2
geld lenen 24,7 38,8** 22,6 29,2
spaargeld aanspreken 44,9 48,4 46,6 54,4
op koopjes jagen (prijskopen) 45,6 61,0** 41,3 60,3***

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10
a  Alleen gevraagd aan personen die in de afgelopen tien jaar hebben gewerkt.
b  Alleen gevraagd aan personen die zichzelf werkloos of arbeidsongeschikt noemden.

Bron: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)

5.4.4 Overzicht sociale uitsluiting 1995-2007

De in het voorgaande gepresenteerde resultaten ten aanzien van de drie dimensies van 
sociale uitsluiting (sociale participatie, materiële deprivatie en normatieve integratie) 
zijn samengevat in tabel 5.11. Hierbij betekent een ‘–’ dat de groep in 2007 over het 
geheel genomen minder sociaal uitgesloten is dan in 1995, een ‘+’ geeft aan dat de groep 
meer sociaal is uitgesloten. De plussen en minnen zijn gebaseerd op de informatie in de 
voorgaande paragrafen, zonder dat daarbij aanvullende analyses zijn uitgevoerd.
Uit het overzicht komt het beeld naar voren van een grotere sociale uitsluiting in 2007 
van met name niet-werkende arbeidsongeschikten: de kolom laat relatief veel plussen 
zien. Ook de resultaten voor werklozen wijzen in de richting van een toenemende mate 
van sociale uitsluiting, al is dit bij hen minder sterk het geval dan bij niet-werkende 
arbeidsongeschikten. Werkenden daarentegen zijn in 2007 op veel terreinen minder 
sociaal uitgesloten dan in 1995 (de kolom bevat relatief veel minnen). Dit duidt erop dat 
de verschillen in sociale uitsluiting tussen mensen met een betaalde baan en degenen 
die vanwege gezondheidsredenen niet kunnen werken, groter zijn geworden tussen 1995 
en 2007.
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Tabel 5.11

Overzicht kenmerken sociale uitsluiting, werkenden en niet-werkenden, 2007 (verandering ten 

 opzichte van 1995a)

werkenden werklozen
niet-werkende 
arbeidsongeschikten

sociale participatie

participatie
weinig vrijwilligerswerkb – – 0
geen lidmaatschappen verenigingenb 0 0 0
weinig uitgaanb + 0 0

sociale contacten
weinig contact met familieb 0 0 0
weinig contact met vriendenb 0 0 0
weinig contact met burenb – 0 –
wil meer contact met familie 0 + +
wil meer contact met vrienden + – +
wil meer contact met buren – 0 0

politieke betrokkenheid
desinteresse in politieke onderwerpenb – – –
niet gestemd bij Tweede Kamerverkiezingenb – 0 0

kerkelijkheid
niet behorend tot kerkgenootschap + 0 +
weinig kerkbezoek (indien kerkelijk) 0 0 +

normatieve integratie
zwak arbeidsethosc – 0 +

materiële deprivatie
bezuinigen uitgavend 0 0
langer wachten met betalingend 0 0
geld lenend + 0
spaargeld aansprekend 0 0
op koopjes jagen (prijskopen)d + +

a 2007 in vergelijking met 1995: + meer sociaal uitgesloten, – minder sociaal uitgesloten, 0 geen 
verschil met 1995

b In index sociale participatie.
c In index normatieve integratie.
d In index materiële deprivatie.

Bron: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)
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Index sociale participatie, normatieve integratie en materiële deprivatie.
Net als in hoofdstuk 3 kan op basis van de genoemde indicatoren een schaal gemaakt 
worden voor drie afzonderlijke dimensies van sociale uitsluiting: sociale participatie, 
materiële deprivatie en normatieve integratie. In dit hoofdstuk zijn er echter minder 
gegevens beschikbaar, omdat de gegevens vergeleken moeten kunnen worden tussen 
de jaren. Zo zijn de vragen over materiële deprivatie alleen gesteld aan een deel van de 
werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten. Daarnaast zijn over de vierde dimen-
sie van sociale uitsluiting (sociale grondrechten) geen gegevens beschikbaar uit 1995. 
De indicatoren van normatieve integratie blijken, net als in hoofdstuk 3, een slechte fit 
te geven met de algemene index voor sociale uitsluiting. Het is daarom weinig zinvol een 
algemene index te construeren voor sociale uitsluiting. We beperken ons daarom hier 
tot de index van de drie afzonderlijke componenten van sociale uitsluiting. In bijlage B 
zijn de resultaten vermeld van de optimale schalingstechniek (Catpc a). In tabel 5.11 is 
aangegeven welke kenmerken zijn opgenomen in de index voor de drie componenten.

Sociale participatie
Tabel 5.12 geeft voor de drie onderzochte groepen het verschil in drie componenten 
van sociale uitsluiting weer tussen 1995 en 2007. Een ‘+’ wil zeggen dat de groep in 2007 
meer sociaal uitgesloten is dan in 1995, een ‘–’ geeft aan dat de groep minder sociaal 
uit gesloten is, en een ’0’ betekent dat er geen (significant) verschil is tussen de jaren. 
De plussen en minnen zijn bepaald door te toetsen of de gemiddelde score op de schaal 
van elke index verschilt tussen beide jaren.9

Uit de gegevens blijkt dat werkenden in 2007 significant meer participeren in het maat-
schappelijk leven dan in 1995. Dit is voor een klein deel (12%) te verklaren door verande-
ringen in de samenstelling van de groep werkenden; deze betreffen geslacht, leeftijd, 
opleiding, etniciteit en gezondheid. Zoals gezegd komt de trend in de sociale participatie 
van werkenden grotendeels overeen met het landelijke beeld van toenemende politieke 
interesse en een toename in het aantal sociale contacten met vrienden, buren en kennis-
sen. Overigens is het al dan niet lid zijn van een kerkgenootschap niet opgenomen in de 
index, waardoor het verminderd participeren in de kerkelijke gemeenschap hierin niet 
tot uitdrukking komt.
De mate van sociale participatie van werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten 
is in 2007 constant gebleven ten opzichte van 1995. Zij zijn er op dit punt dus niet op 
achter uitgegaan, maar volgen ook niet de algemene trend van werkenden naar meer 
sociale participatie. Hierbij speelt de toename in de aandelen migranten en personen 
met een slechte ervaren gezondheid – die relatief weinig sociaal participeren – een rol. 
Overigens bevat de schaal van sociale participatie alleen het aantal contacten met fami-
lie, vrienden en buren, en niet het oordeel hierover. Uit het voorgaande bleek dat in 2007 
met name niet-werkende arbeidsongeschikten vaker ontevreden zijn met hun sociale 
contacten dan in 1995.
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Tabel 5.12

Sociale uitsluiting, werkenden en niet-werkenden, 2007 (verandering ten opzichte van 1995a)

werkenden werklozen
niet-werkende 
arbeidsongeschikten

sociale participatie – 0 0
normatieve integratie 0 0 +
materiële deprivatie . + +

a 2007 in vergelijking met 1995: + meer sociaal uitgesloten, – minder sociaal uitgesloten, 0 geen 
verschil met 1995

Bron: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)

Normatieve integratie
De schaal voor normatieve integratie bestaat uit vier items die weergeven in hoeverre 
iemand de plicht om te werken onderschrijft. De idee dat het arbeidsethos in Nederland 
aan het afzwakken is, wordt over het algemeen niet onderbouwd door onze gegevens: 
in 2007 hebben werkenden en werklozen nog hetzelfde arbeidsmoreel als in 1995. 
Bij niet-werkende arbeidsongeschikten daarentegen zien we wel een afzwakking van 
het arbeidsethos. Dit wordt voor een klein deel (13%) verklaard door verschillen in 
opleidings niveau. Mogelijk hebben de strengere criteria om in aanmerking te komen 
voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering ertoe geleid dat deze groep meer het gevoel 
heeft dat werken niet voor hen is weggelegd.

Materiële deprivatie
In overeenstemming met de verwachting zijn werklozen en niet-werkende arbeids-
ongeschikten in 2007 meer materieel gedepriveerd dan in 1995. Het verschil wordt voor 
slechts een deel (15%) verklaard door verschillen in achtergrondkenmerken. De ver-
soberde rechten in de sociale uitkeringen hebben hierbij mogelijk een rol gespeeld.

5.5 De betekenis van arbeid en zoekgedrag

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (zoals beschreven in hoofdstuk 2) maken het 
waarschijnlijk dat er gaandeweg accentverschuivingen zijn opgetreden in de betekenis 
die mensen aan arbeid geven. Ook zijn werklozen door de veranderingen in de sociale 
zekerheid mogelijk anders tegen arbeid gaan aankijken en verrichten zij mogelijk meer 
inspanningen om weer aan het werk te komen. In deze paragraaf geven we antwoord 
op de vraag welke veranderingen zich hebben voorgedaan bij werkenden en werklozen 
in hun opvattingen over arbeid en in het zoekgedrag van werklozen. Voor werklozen 
wordt hierbij gebruik gemaakt van de gegevens uit 1982, 1995 en 2007. De gegevens voor 
werkenden uit 1982 zijn echter onvoldoende vergelijkbaar met de andere jaren en worden 
om die reden buiten beschouwing gelaten.
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5.5.1 Opvattingen over arbeid

Voor- en nadelen van werken en niet werken
Het is opvallend dat werkenden in 2007 over het geheel genomen iets minder positief 
oordelen over werk dan in 1995 (tabel 5.13). Dit blijkt uit de antwoorden op een aantal 
afzonderlijke items: in 2007 vindt een kleiner aandeel dat een hoger inkomen en een 
gestructureerd leven een voordeel is van werk. Ook ziet een groter aandeel het als nadeel 
dat je een regelmatig leven moet leiden en vroeg moet opstaan als je werkt. Tevens blijkt 
dat wanneer gevraagd wordt een afweging te maken tussen de voor- en nadelen van 
werk, de balans in 2007 minder vaak uitslaat naar de voordelen die werk biedt. Vond in 
1995 nog 83% van de werkenden dat de voordelen van werken groter zijn dan de nade-
len, in 2007 is dit aandeel gedaald naar 75%. Deze veranderde opvattingen worden niet 
verklaard door verschuivingen in de groepssamenstelling. Er lijkt zich het afgelopen 
decennium dus een lichte verschuiving te hebben voorgedaan in de betekenis die wer-
kenden aan arbeid geven. Mogelijk heeft de economische conjunctuur hierbij een rol 
gespeeld: wanneer de werkloosheid hoog is, zien werkenden wellicht meer voordelen in 
hun werkende bestaan. Overigens moet wel opgemerkt worden dat het aandeel werken-
den dat vooral nadelen ziet in betaald werk in 2007 onveranderd laag is.

Terwijl werkenden in 2007 minder voordelen zien in het hebben van een betaalde baan, 
schrijven werklozen in dat jaar minder voordelen toe aan het feit dat ze geen baan heb-
ben (tabel 5.14). Dit blijkt uit de antwoorden op een aantal afzonderlijke vragen over de 
voordelen van niet-werken. Een kleiner aandeel van de werklozen ziet het als een voor-
deel dat je meer vrijheid hebt als je niet werkt, evenals meer tijd om uit te rusten. Ook 
zijn werklozen in de loop van de tijd meer nadelen gaan zien in niet-werken. Het aandeel 
werklozen dat melding doet van geestelijke spanningen, zich lichamelijk minder goed 
voelen en slapeloosheid als gevolg van niet-werken is gestegen tussen 1982 en 2007. 
Opvallend is wel dat werklozen in 2007 zich minder vaak ‘uitgeschakeld voelen uit de 
maatschappij’.
Uit de afweging van werklozen van de voor- en nadelen van niet-werken, blijkt dat er in 
2007 minder werklozen zijn die de nadelen het grootst vinden dan in 1982. Dit is echter 
voor het grootste deel (70%) het gevolg van een andere samenstelling van de groep: in 
2007 is het aandeel vrouwen en ouderen veel hoger, en deze groepen zien gemiddeld 
relatief weinig nadelen in hun niet-werkende situatie. De verschillen hebben zich vooral 
voorgedaan tussen 1982 en 1995; de werklozen in 2007 komen in hun afweging tot 
dezelfde slotsom als de werklozen in 1995.
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Tabel 5.13

Voor- en nadelen van werken volgens werkenden, 1995 en 2007 (in procenten enigszins / in sterke 

mate van toepassing; gewogen resultaten)

werkenden

1995
(n = 750)

2007
(n = 581)

voordelen werken
inkomen en ontwikkeling

hoger inkomen 89,5 84,5**
invloed kunnen uitoefenen op belangrijke beslissingen 76,0 81,5**
de mogelijkheid om eigen capaciteiten te ontplooien 91,4 89,9

sociale aspecten
gevoel van eigenwaarde 94,6 96,1
contact met collega’s 92,4 92,9
gevoel maatschappelijk nuttig te zijn 91,7 92,1
meer structuur in je leven 83,6 75,0***
voor vol worden aangezien door anderen 68,2 72,1

nadelen werken
minder tijd voor hobby’s en klusjes 58,1 62,3
minder vrijheid om te doen waar men zin in heeft 50,4 55,1
spanning, stress, vermoeidheid 52,9 51,3
een regelmatig leven moeten leiden 28,8 35,4**
moeten doen wat de baas opdraagt 29,6 33,1
vroeg moeten opstaan, niet kunnen uitslapen 23,5 29,4**

afweging voor- en nadelen werken
voordelen het grootst 82,9 75,1***
allebei even groot 16,1 23,7***
nadelen het grootst 1,0 1,3

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)
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Tabel 5.14

Voor- en nadelen van niet-werken volgens werklozen, 1982-2007 (in procenten enigszins / in sterke 

mate van toepassing; gewogen percentages)

1982
(n = 391)

1995
(n = 501)

2007
(n = 324)

nadelen niet-werken
financiële achteruitgang 79,0 75,8 72,9
onzekerheid over de toekomst 69,6 58,8** 62,3
gevoel van doelloosheid 44,8 63,1*** 52,8
geestelijke spanningen 30,9*** 39,8** 49,4
gevoel van nutteloosheid 41,9 56,8*** 48,8
gevoel minder waard te zijn 39,1 33,9 42,4
uitschakeling uit de maatschappij 46,5 52,9 42,0*
sociaal isolement 33,7 38,8 36,5
lichamelijk minder goed voelen 22,9*** 33,6*** 35,5
geen geregeld leven 40,4 31,3** 33,8
onvrij voelen 24,0 22,4 28,9
futloosheid 24,4 31,7* 28,0
slapeloosheid 16,1** 16,7 24,8**

voordelen niet-werken 
vrije tijd

meer tijd voor gezinsleven 75,6** 66,6** 62,0
geen verplichtingen, meer vrijheid 70,4** 70,5 59.0*
meer tijd voor hobby’s en klusjes 78,1*** 69,0** 56,9**
meer tijd voor uitrusten en relaxen 57,6*** 45,5*** 35,9*

financieel
geld krijgen zonder te werken 40,6 37,7 33,1
meer gelegenheid iets bij te verdienen 18,5** 19,7 11,5**

afweging voor- en nadelen niet-werken
voordelen het grootst 9,7 18,4*** 13,4
allebei even groot 30,1* 33,8 40,3
nadelen het grootst 60,2** 47,8*** 46,3

***  p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10: 1995 en 2007 verschil met voorgaande meetjaar. 1982: verschil 
2007-1982

Bron: scp (lw w ’82-’95); scp/cbs (lw w ’07)

Arbeidsoriëntaties
Zoals in hoofdstuk 2 uiteengezet, hebben zich in de aard en organisatie van het werk de 
afgelopen decennia belangrijke verschuivingen voorgedaan. De snelle technologische 
ontwikkelingen en toenemende internationalisering hebben geleid tot veranderingen 
in de manier waarop het werk is georganiseerd. Ook is het aantal vrouwen en daarmee 
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het aantal taakcombineerders gestegen, waardoor de combinatie van arbeid en zorg 
steeds meer in de belangstelling is komen te staan. Het ligt voor de hand te veronder-
stellen dat deze veranderingen hun weerslag hebben in de waarde die men hecht aan 
bepaalde aspecten van arbeid. Onder invloed van het idee van employability zullen werk-
nemers waarschijnlijk meer belang hechten aan zaken als scholing en autonomie, en 
minder aan bijvoorbeeld een vast contract. De combinatie van arbeid en zorg verlangt 
meer flexibiliteit van de arbeid.

Tabel 5.15

Wensen ten aanzien van werk, werkenden en werklozen, 1982-2007 (in procenten (zeer) belangrijk; 

gewogen percentages)

werkenden werklozen

1995
(n = 906)

2007
(n = 581)

1982
(n = 391)

1995
(n = 501)

2007
(n = 285)

inhoud van het werk
interessant werk 93,5 97,2*** 92,5* 90,0 88,1
ontplooiingsmogelijkheden 94,5 95,7 94,3*** 89,5** 83,6*
werk waarvan resultaten te zien zijn 92,6 95,2* 87,4 86,9 82,3
verantwoordelijk werk 90,4 92,3 77,0 75,3 70,4
zelf beslissingen kunnen nemen 91,6 89,8 72,6 76,6 66,4
zelf het tempo kunnen bepalen 65,0 65,8 - 68,0 70,6

arbeidsvoorwaarden
gunstige arbeidsvoorwaarden 94,8 93,9 95,5** 93,3 87,1
vaste baan 90,0 86,5* 89,8 86,7 87,4
hoog loon 75,3 77,2 66,0 73,7* 64,1

arbeidsomstandigheden
gunstige werkomstandigheden 94,9 96,5 93,9 94,4 95,8
werk dicht bij huis 65,2 70,4* 51,0*** 73,3*** 78,5
gunstige aanvangstijden 58,4 60,2 64,8 69,1 69,8
volledige werkweek 57,5 52,2* - 57,5 49,2

***  p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10: 1995 en 2007 verschil met voorgaande meetjaar. 1982: verschil 
2007-1982

Bron: scp (lw w ’82-’95); scp/cbs (lw w ’07)

Tabel 5.15 geeft weer welk belang werkenden en werklozen hechten aan bepaalde aspec-
ten van het werk. De resultaten voor werkenden komen in grote lijnen overeen met de 
hierboven geschetste verwachtingen. Zo zijn werkenden iets meer waarde gaan hechten 
aan een aantal inhoudelijke aspecten van het werk: interessant werk en werk waarvan 
de resultaten te zien zijn worden in 2007 belangrijker gevonden dan in 1995. Tegelij-
kertijd hechten werkenden minder waarde aan het hebben van een vaste baan. Deze 
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 ontwikkelingen zijn voor ongeveer een kwart toe te schrijven aan het gestegen oplei-
dingsniveau van werkenden. Ook zien we enkele ontwikkelingen die wellicht het gevolg 
zijn van het toegenomen aantal taakcombineerders: een volledige werkweek wordt min-
der belangrijk gevonden, en werk dicht bij huis juist belangrijker. De verschillen tussen 
de jaren zijn voor een deel toe te schrijven aan het grotere aandeel ouderen, en ook het 
toegenomen aandeel vrouwen en hoger opgeleiden speelt een rol.
Werklozen lijken de genoemde aspecten van werk over de hele linie minder belangrijk 
te zijn gaan vinden, al zijn niet alle veranderingen statistisch significant. De gevonden 
verschillen tussen 1982 en 2007 zijn voor een deel te verklaren door verschillen in ach-
tergrondkenmerken. Alleen aan werk dicht bij huis zijn werklozen tussen 1982 en 2007 
meer belang gaan hechten. Dit is voor 60% toe te schrijven aan het toegenomen aandeel 
ouderen en vrouwen in deze groep.

Acceptatiebereidheid onaantrekkelijk werk
Voor uitkeringsgerechtigden geldt dat er vanuit het beleid steeds meer wordt aangedron-
gen op het accepteren van passend werk, ook als dit minder gunstige condities heeft 
dan men misschien zou willen. De vraag is of deze beleidsvisie weerspiegeld wordt in de 
opvattingen van werklozen ten aanzien van het accepteren van werk.
In de resultaten voor werkenden zien we weer de toegenomen acceptatie van flexibiliteit 
van arbeid; het aandeel dat beslist geen werk met onregelmatige werktijden wil ver-
richten is afgenomen. Ook tijdelijk werk wordt makkelijker geaccepteerd (tabel 5.16). 
Opvallend is dat werkenden tevens een grotere acceptatiebereidheid tonen ten aanzien 
van het niveau van het werk; in 2007 zijn er minder werkenden die beslist geen werk aan 
de lopende band, werk onder hun niveau of werk buiten het eigen vak of beroep wil-
len verrichten. Deze verschillen worden nauwelijks verklaard door veranderingen in de 
samenstelling van de groep werkenden.
Bij werklozen is het beeld veel diffuser. Ten aanzien van een aantal aspecten – met name 
betreffende het niveau van het werk en de arbeidsduur – is deze groep minder kritisch 
geworden. Op andere punten zijn werklozen juist hogere eisen gaan stellen dan in de 
periode 1982-2007. Het gaat dan vooral om aspecten die te maken hebben met werktijd 
en -plaats, en het verrichten van zwaar en vuil werk. De geringere acceptatiebereidheid 
van dit soort werk is volledig toe te schrijven aan het grotere aandeel vrouwen, alsook en 
vooral aan het toegenomen aantal ouderen.
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Tabel 5.16

Acceptatiebereidheid inconveniënten, werkenden en werklozen, 1982-2007 (in procenten beslist niet, 

gewogen resultaten)

werkenden werklozen

1995
(n = 906)

2007
(n = 581)

1982
(n = 391)

1995
(n = 501)

2007
(n = 285)

niveau van het werk
werk aan de lopende band 75,6 67,6*** 65,0*** 53,3*** 48,2
werk onder het niveau van opleiding en ervaring 33,4 28,1* 20,3*** 10,4*** 8,1
werk buiten eigen vak of beroep 10,0 7,0* 8,1 9,8 10,8

arbeidsduur
een halve baan met aanvullende uitkering 28,3 27,5 9,6 14,0 6,6**
tijdelijk werk (half jaar) zonder uitzicht op vast 28,9 22,8** 10,7 8,6 11,0
een baan voor vier dagen in de week 16,7 16,5 13,2 11,9 9,0

werktijd en plaats
werk in ploegendienst 37,1 33,4 33,3* 32,6 43,5*
voor de baan moeten verhuizen met onkostenvergoeding 30,8 31,9 25,4** 34,3** 39,3
werk met onregelmatige werktijden 22,7 17,7** 20,1 29,1** 26,4

zwaar en vuil werk
werk met stank of lawaai 40,2 38,0 43,1* 33,4** 33,0
vuil werk 27,7 25,9 27,1 22,6 31,3*
lichamelijk zwaar werk 24,6 20,5 24,7*** 34,2** 39,1

kosten
voor de baan moeten verhuizen zonder 
onkostenvergoeding 47,9 51,4 44,4** 60,3*** 61,1
een halve baan zonder aanvullende uitkering 45,5 43,4 46,0 39,2 39,5
lange reistijd zonder onkostenvergoeding 39,8 35,9 43,0 47,6 38,5
werk waarin omscholing op eigen kosten vereist is 24,6 24,0 23,5 22,9 26,2

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10: 1995 en 2007 verschil met voorgaande meetjaar. 1982: verschil 2007-1982

Bron: scp (lw w ’82-’95); scp/cbs (lw w ’07)

Gepercipieerde arbeidmarktkansen
Op basis van de economische conjunctuur in 1982, 1995 en 2007 (zie hoofdstuk 2) zou 
men verwachten dat de werklozen in 2007 hun kansen op de arbeidsmarkt gunstiger 
inschatten dan de werklozen in 1995, en dat de gepercipieerde arbeidsmarktkansen 
in 1982 het laagst zullen zijn. In 1995 was het werkloosheidspercentage weliswaar ver-
gelijkbaar met dat van 1982, maar was het vertrouwen in het economische klimaat weer 
opgeklommen tot een redelijk niveau. Maar veranderingen in de samenstelling van de 
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groep werklozen doen vermoeden dat de arbeidsmarktkansen in 2007 minder gunstig 
worden ingeschat dan in 1995. Uit hoofdstuk 4 bleek immers dat met name ouderen, die 
in 2007 een groter aandeel vormen van de werklozen dan in 1995, relatief vaak denken 
moeilijk aan werk te komen.
De resultaten laten zien dat de gepercipieerde arbeidsmarktkansen van werklozen in 
1982 inderdaad veel lager waren dan in de twee andere jaren (tabel 5.17). In 2007 lijken 
werklozen iets optimistischer te zijn over hun arbeidsmarktkansen dan in 1995, maar 
deze verschillen zijn statistisch niet significant. Achtergrondkenmerken spelen bij de 
verschillen tussen de jaren nauwelijks een rol. Veranderingen in de samenstelling van 
de groep werklozen (meer ouderen, vrouwen en migranten) hebben dus niet geleid tot 
een somberder kijk op het vinden van werk. Helaas is het aantal respondenten te klein 
om een betrouwbaar beeld te krijgen van de ontwikkeling in de gepercipieerde arbeids-
marktkansen van specifieke groepen, zoals 55-plussers of migranten.

Tabel 5.17

Gepercipieerde kansen op werk en eisen van werkgevers, werklozen, 1982-2007 (gewogen percent-

ages)

1982 1995 2007

kansen op werk zijn
(zeer) goed 4,0*** 10,9*** 14,0
niet goed, niet slecht 7,5*** 14,3*** 17,5
(zeer) slecht 88,5*** 74,9*** 68,5

eisen die werkgevers stellen zijn
(zeer) redelijk 52,4 51,0 60,5
(zeer) onredelijk 47,6 49,0 39,5

***  p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10: 1995 en 2007 verschil met voorgaande meetjaar. 1982: verschil 
2007-1982

Bron: scp (lw w ’82-’95); scp/cbs (lw w ’07)

Opvattingen over het ontvangen van een uitkering
Het ontvangen van een uitkering lijkt in 2007 breder te zijn geaccepteerd dan in de 
decennia daarvoor (tabel 5.18). Het aandeel werklozen dat vindt dat mensen op uitke-
ringsgerechtigden neerkijken, is sterk afgenomen (van 57% in 1982 tot 20% in 2007) en 
ook het aandeel dat het gevoel heeft de hand te moeten ophouden is meer dan gehal-
veerd (van 46% naar 21%). Tevens is het percentage werklozen dat het eens is met de 
stelling dat een uitkering een recht is, gestegen van 68% in 1995 naar 85% in 2007. Dit 
aandeel was in 1982 echter ook vrij hoog (77%). Over het oordeel van de directe omge-
ving zijn alleen gegevens uit 1995 en 2007 beschikbaar. Er is een lichte daling in het 
aandeel werklozen dat nare opmerkingen heeft gehad van vrienden en/of familie. De 
bredere acceptatie van het ontvangen van een uitkering is voor een deel (variërend van 
30% tot 75%) te verklaren door de gestegen gemiddelde leeftijd van de groep werklozen: 
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ouderen krijgen minder commentaar van hun directe omgeving over hun situatie en zien 
een uitkering vaker als een recht dan jongeren. Een andere mogelijke verklaring voor 
deze trend is dat de strengere criteria voor het in aanmerking komen voor een uitkering 
ertoe geleid hebben dat men er meer vertrouwen in heeft dat uitkeringsontvangers er 
ook echt recht op hebben.

Tabel 5.18

Opvattingen over het ontvangen van een uitkering, werklozen, 1982-2007 (in procenten (helemaal) 

mee eens; gewogen percentages)

1982
(n = 391)

1995
(n = 501)

2007
(n = 125/324)

opvatting over het ontvangen van uitkeringa

mensen kijken op uitkeringsontvangers neer 56,7*** 40,7*** 19,5*
uitkering is een recht 77,2 68,4** 84,8***
ik heb het gevoel mijn hand te moeten ophouden 46,3*** 29,7*** 21,3

oordeel van anderen
nare opmerkingen gehad van familie en/of vrienden/kennissen - 26,6 19.6*
vindt die opmerkingen vervelend (indien opmerkingen van 
familie en/of vrienden/kennissen) - 39,6 49,6

a Alleen gevraagd aan respondenten die sinds 1 januari 2004 werkzaam zijn geweest (n = 125)
***  p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10: 1995 en 2007 verschil met voorgaande meetjaar. 1982: 

verschil 2007-1982

Bron: scp (lw w ’82-’95); scp/cbs (lw w ’07)

5.5.2 Zoekgedrag

De veranderingen in het socialezekerheidsstelsel leiden tot de verwachting dat werk-
lozen meer inspanningen zullen verrichten om aan werk te komen. Onze gegevens 
beperken zich tot de jaren 1995 en 2007. Uit tabel 5.19 blijkt dat het aandeel dat geen actie 
heeft ondernomen in het afgelopen jaar in 2007 lager is dan in 1995 (17% versus 24%). 
Veranderingen in de groepssamenstelling verklaren dit verschil niet. De gegevens wij-
zen dus op een lichte toename van het zoekgedrag, al zijn de verschillen tussen de jaren 
klein. Uiteraard is dit slechts een indicatie; om goed zicht te krijgen op het zoekgedrag 
van niet-werkende werkzoekenden en de invloed van het gevoerde beleid is uitgebreider 
onderzoek noodzakelijk.
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Tabel 5.19

Actie ondernomen om aan het werk te gaan, werklozen, 1995 en 2007 (in procenten ja, gewogen 

resultaten)

werklozen

1995
(n = 501)

2007
(n = 324)

afgelopen 4 weken actie ondernomen 65,9 65,6
afgelopen halfjaar actie ondernomen 9,7 15,6
afgelopen 12 maanden actie ondernomen 0,8 2,3*
geen actie ondernomen in het afgelopen jaar 23,6 16,5*

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)

Tabel 5.20

Activiteiten ondernomen om een baan te vinden en om kans op werk te vergroten, werklozen, 1995 

en 2007 (in procenten ja; gewogen percentages)

werklozen

1995a

(n = 410)
2007
(n = 266)

activiteiten om een baan te vinden
gesolliciteerd (schriftelijk, mondeling, telefonisch, via internet) 70,6 79,2*
bij arbeidsbureau/cwi geïnformeerd of gezocht 79,8 42,9***
gevraagd aan familie, kennissen, vrienden of zij werk wisten 43,1 31,5
rechtstreeks bij bedrijven gevraagd of er werk was 26,5 30,4
bij uitzendbureau geïnformeerd 53,3 25,3***

aantal verschillende activiteiten van bovenstaande
wel actie, maar geen van bovenstaande activiteiten 2,9 7,1**
een van bovenstaande activiteiten 18,7 33,5**
twee van bovenstaande activiteiten 23,4 26,1
drie van bovenstaande activiteiten 22,7 12,6**
vier of meer van bovenstaande activiteiten 32,3 20,6

activiteiten om kans op werk te vergroten
doen van vrijwilligerswerk 7,7 16.9*
volgen van opleiding of cursus 26,3 10,6***
stage lopen in een bedrijf of instelling 1,6 2,4

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Bron: scp (lw w ’95); scp/cbs (lw w ’07)
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Er hebben zich enkele veranderingen voorgedaan in de manier waarop werklozen naar 
werk zoeken. Opvallend is dat nog niet de helft van de werklozen in 2007 bij het c w i 
heeft geïnformeerd naar werk, terwijl dit in 1995 de meest geëigende weg was om een 
baan te zoeken (tabel 5.20). Wellicht komt dit omdat informatie over vacatures steeds 
meer via internet beschikbaar is. Ook uitzendbureaus zijn in 2007 minder vaak ingezet 
om werk te vinden dan in 1995. Dit is deels (voor ongeveer 40%) te verklaren door het 
gestegen aandeel ouderen. Verder valt op dat werklozen in 2007 vaker dan in 1995 vrij-
willigerswerk verrichten om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, maar minder 
vaak een opleiding of cursus volgen. Ook deze laatste verandering kan voor een deel 
(ongeveer de helft) worden toegeschreven aan het toegenomen aandeel ouderen.

5.6 Samenvatting

Werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten waren in 2007 over het geheel 
genomen minder tevreden met hun leven dan in 1995. De daling was vooral fors bij 
niet-werkende arbeidsongeschikten: was in 1995 nog bijna driekwart van hen tevreden 
met het leven dat ze leiden, in 2007 was dit minder dan de helft. Ook de tevredenheid 
met de gezondheid en de financiële positie zijn in beide groepen sterk gedaald. Deze 
daling is voor een deel te verklaren door veranderingen in de groepssamenstelling (naar 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit). Het ligt voor de hand te veronderstel-
len dat ook de ontwikkelingen in het sociale zekerheidsbeleid een rol hebben gespeeld. 
De strengere selectie aan de poort van de arbeidsongeschiktheidsregelingen hebben er 
waarschijnlijk toe geleid dat arbeidsongeschikten gemiddeld een slechtere gezondheid 
hebben. Het versoberde beleid ten aanzien van de hoogte en vooral de duur van de soci-
ale uitkeringen zou de oorzaak kunnen zijn van de verminderde tevredenheid met de 
financiële positie. De geringere tevredenheid van werklozen en niet-werkende arbeids-
ongeschikten valt des te meer op wanneer die wordt afgezet tegen de tevredenheid van 
werkenden: deze laatsten zijn in 2007 juist meer tevreden over hun leven dan in 1995.

Sociale uitsluiting is in dit hoofdstuk gemeten aan de hand van drie componenten: 
tekortschietende normatieve integratie, materiële deprivatie en geringe sociale par-
ticipatie. Met name niet-werkende arbeidsongeschikten zijn in 2007 meer sociaal 
uitgesloten dan in 1995. Ten eerste onderschrijven zij in 2007 minder vaak de gangbare 
opvattingen over arbeid in de samenleving. Mogelijk hebben de strengere criteria ertoe 
geleid dat mensen die voor een uitkering in aanmerking komen, meer het gevoel heb-
ben dat werken niet voor hen is weggelegd. Op de tweede plaats zijn zowel werklozen als 
arbeidsongeschikten er ten aanzien van hun financiële situatie op achteruitgegaan. Ze 
lenen bijvoorbeeld vaker geld en gaan vaker op koopjesjacht. Tot slot is de sociale partici-
patie (vrijwilligerswerk, politieke betrokkenheid, enz.) van werklozen en niet-werkende 
arbeidsongeschikten constant gebleven tussen 1995 en 2007, terwijl die bij werkenden 
is gestegen. Weliswaar zijn niet-werkenden er op dit punt dus niet op achteruit gegaan, 
maar zij volgen niet de trend van een hogere mate van sociale participatie.
Werkenden zien in 2007 minder voordelen aan het hebben van betaald werk dan in 
1995, terwijl werklozen juist minder voordelen zien in het feit dat ze geen baan  hebben. 
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Het ontvangen van een uitkering lijkt in 2007 wel breder geaccepteerd te zijn dan in 
de decennia daarvoor. Wellicht hebben de strengere criteria voor het in aanmerking 
komen voor een uitkering ertoe geleid dat mensen er meer vertrouwen in hebben dat 
uitkeringsontvangers er ook echt recht op hebben. Er is een lichte toename in de inspan-
ningen die werklozen verrichten om weer aan het werk te gaan. Wel zijn werklozen op 
sommige punten kritischer geworden ten aanzien van het werk dat ze zouden accepte-
ren, met name als het gaat om werk in ploegendienst en lichamelijk zwaar werk. Dit is 
geheel toe te schrijven aan het groeiende aandeel ouderen en vrouwen in deze groep.

Noten
1 Hierbij is gebruik gemaakt van de zogenaamde Oaxaca-Blinder-methode (voor continue variabe-

len) en de Fairlie-methode (voor dichotome variabelen). Hiermee kunnen verschillen tussen twee 

jaren worden uiteengelegd in een deel dat is toe te schrijven aan veranderingen in compositie (naar 

geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit en ervaren gezondheid) en een deel dat niet door deze 

verschillen verklaard kan worden (Oaxaca 1973; Blinder 1973; Fairlie 2006; zie ook Andriessen et al. 

2007). 

2 De gegevens uit 1982 bevatten helaas geen informatie over de etniciteit van de werklozen.

3 Het aandeel vrouwen onder werkenden is tussen 1995 en 2007 met enkele procentpunten gestegen, 

van 41% naar 45% (cbs 2009). De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen komt hierin uiteraard 

minder sterk tot uitdrukking dan wanneer we kijken naar de participatiegraad van vrouwen. 

4 Wanneer we de banen van minder dan twaalf uur per week weglaten, zien we dat het aandeel vol-

tijders is gedaald ten gunste van het aandeel personen met een grote deeltijdbaan.

5 De verschuiving in de leeftijdsamenstelling bij werkenden en werklozen lijkt vrij fors te zijn. In 

gegevens van het cbs (StatLine) komt deze ontwikkeling ook naar voren, zij het - met name bij werk-

enden - in iets mindere mate. Volgens het cbs is bijvoorbeeld het aandeel 55-65-jarigen in de werk-

zame bevolking tussen 1995 en 2007 gestegen van 6% naar 12%. De omvang van de groep 55-plussers 

onder de geregistreerde werklozen is toegenomen van 3% in 1982 tot 23% in 2007.

6 De resultaten van verschillende onderzoeken naar vrijwilligerswerk in Nederland laten echter niet 

altijd eenduidige resultaten zien: afhankelijk van de onderzoeksmethode en vraagstelling komen 

verschillende niveaus van vrijwillige inzet en afwijkende ontwikkelingen naar voren (Dekker et al. 

2007: 29). Het Tijdbestedingonderzoek toont bijvoorbeeld een licht dalende trend in de tijd die aan 

vrijwilligerswerk wordt besteed (Van Ingen 2009).

7 In 1995 is de vraag als volgt opgenomen in de vragenlijst: ‘Doet u wel eens onbetaald vrijwilliger-

swerk? (enq: Bijvoorbeeld voor een sportvereniging of hobbyvereniging, vakbond, politieke partij 

of andere maatschappelijke organisatie in een buurthuis, bejaardentehuis, school of crèche, of hulp 

aan familie, buren of kennissen).’ Het was dus aan de enquêteur om eventueel toe te lichten wat 

onder vrijwilligerswerk wordt verstaan. In 2007 was deze toelichting minder vrijblijvend en was de 

uitleg expliciet in de vraag opgenomen: ‘Doet u wel eens onbetaald vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld 

voor een sport- of hobbyvereniging, vakbond, politieke partij of in een buurt- of bejaardenhuis, 

school of crèche, of hulp aan familie, buren of kennissen?’ 

8 Dit resultaat komt niet overeen met het onderzoek van Wielers en Raven (2009), die een afname 

van de centraliteit van de arbeid vaststellen. De gegevens zijn echter moeilijk te vergelijken, omdat 

het laatstgenoemde onderzoek betrekking had op een andere onderzoeksgroep (de totale beroeps-

bevolking), periode (1988-2002), en operationalisatie van de centraliteit van de arbeid.
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9 De manier waarop materiële deprivatie is gemeten, verschilt tussen dit hoofdstuk en hoofdstuk 3. 

De reden hiervoor is dat de items die in hoofdstuk 3 zijn gebruikt om materiële deprivatie in 2007 

te meten niet voldoende vergelijkbaar zijn met de items in 1995. De items die in het onderhavige 

hoofdstuk zijn gebruikt voor materiële deprivatie zijn alleen van toepassing op werklozen en niet-

werkende arbeidsongeschikten en zijn om die reden in hoofdstuk 3 niet besproken. 

10 In de index van sociale participatie is ook het al dan niet verrichten van vrijwilligerswerk opgenom-

en. Zoals in paragraaf 5.4.1 is aangegeven kan de toename in vrijwilligerswerk (deels) veroorzaakt 

zijn door een kleine verandering in de vraagstelling. De ontwikkeling in de mate van sociale partici-

patie, zoals vastgesteld op basis van de index, kan dus iets zijn overschat. Deze eventuele vertekening 

geldt echter voor werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten in gelijke mate, zodat het geen 

invloed heeft op de verschillen tussen deze groepen.
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Life without a job

The significance of work for the unemployed, the disabled and employees

Summary and conclusions

1 A life without work

A substantial group of people in the Netherlands do not take part in the employment 
process, either because they are unemployed or unfit for work. The number of non-
working job-seekers stood at over half a million at the end of 2009. Most of them were 
in receipt of unemployment or social assistance benefit, though a proportion were not 
entitled to benefit. In addition, over 600,000 people are in receipt of incapacity benefit 
(figure as at year end 2008), of whom around three-quarters do not work.
Numerous changes have been made to the Dutch social security system in recent dec-
ades, most of them involving cutting benefits and the imposition of more stringent 
eligibility criteria. Additionally, an increasing amount of policy has been introduced 
aimed at getting non-workers back into work as quickly as possible. The idea underlying 
this active integration policy is partly that a high labour participation rate will keep the 
welfare state affordable, and partly that having a paid job is ultimately the best thing for 
people themselves: work not only gives people an income, but also offers opportunities 
for development, fosters self-respect and encourages the formation of social contacts.
The research carried out in this field in recent years has concentrated on finding ways 
of helping benefit claimants into work as effectively as possible. Insufficient attention 
has been paid to what it means to be unemployed or unfit for work. The purpose of this 
report is to explore the consequences of a life without work for those affected, as well 
as how they themselves perceive their situation. The study focuses on the following 
research questions.
-	 What changes have occurred on the labour market and in the social security system 

which influence the significance of employment in Dutch society?
-	 What consequences do unemployment and incapacity for work have for satisfaction 

with life, and to what extent are people who are unable to work because of unemploy-
ment or incapacity for work socially excluded?

-	 How much importance do unemployed people attach to work and what do they do in 
order to find work again?

-	 Has it become more important to (be able to) perform paid work in recent decades, 
and are the unemployed and people with an incapacity for work more socially exclu-
ded today?

More than ten years ago, the Netherlands Institute for Social Research/scp published 
a comparative study of people who were unemployed, on incapacity benefit and em-
ployed, based on data from 1982 and 1995 (Hoff & Jehoel-Gijsbers 1998). A large group 
of unemployed, incapacitated and employed persons were again interviewed in 2007. 
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The findings in this report are based on the data from 2007, and are also compared with 
those from 1982 and 1995. The emphasis is on the structural effects of being out of work 
and the changes that have taken place in this regard over the last few decades. A number 
of social consequences of the current economic crisis have already been explored by scp, 
in the recent report ‘Unemployment in time of crisis’ (Werkloos in crisistijd) (Vrooman 
2009).

2 Results: the significance of employment for workers and non-workers

Greater prominence of paid work

Paid work has acquired a more prominent position in Dutch society over recent decades. 
The labour participation rate has risen sharply: where around half of all 15-65 year-
olds were performing paid work for at least 12 hours per week in 1985, in 2007 this had 
increased to 66%. Women account for most of this increase, though the increased labour 
participation of older persons and non-Western migrants has also contributed. The 
increased labour participation rate means that the average amount of time devoted to 
work each week is higher than 20 years ago, up from 17 hours per week in 1985 to over 23 
hours in 2005. The emphasis in the social security system has also increasingly come to 
lie on promoting paid work in recent decades, leading to a tightening up of the eligibil-
ity conditions for unemployment, social assistance and incapacity benefits. There was a 
greater focus on encouraging people to move off benefit and into work (e.g. through a 
greater emphasis on reintegration) and financial incentives were used to make employ-
ers and employees more directly responsible for workers dropping out of the labour 
market due to illness or unemployment.

Non-workers less satisfied with life than those in work

People who are unemployed or unfit for work are less satisfied with many aspects of their 
lives, such as their day-to-day activities and their circle of friends and acquaintances, 
than people with a paid job. Their views on life as a whole are also more negative: while 
nine out of ten workers are satisfied or very satisfied with the life they are currently lead-
ing, this applies for only half of those who are unemployed or unfit for work. Much of 
the reason for this lower satisfaction level of non-workers lies in their poorer perceived 
health, in addition to their limited financial resources and lower social participation. 
However, these factors do not explain the difference completely.

Unemployed people and incapacity benefit claimants more often socially excluded 
in many respects than workers

The degree of social exclusion was measured in this study on the basis of four indicators:
1 inadequate social participation (e.g. political disinterest, social isolation);
2 material deprivation (difficulty meeting basic needs, shortage of material goods);
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3 lack of access to basic social rights (feeling unsafe, inadequate access to help and sup-
port agencies);

4 inadequate normative integration (the degree to which people endorse the work 
ethic).

People who are unemployed or on incapacity benefit are more socially excluded in many 
respects than those in work. In the first place, they are less socially active: they do less 
voluntary work than workers and have less contact with friends and family. Secondly, 
non-workers relatively often have a lack of financial resources; roughly one in six unem-
ployed people report that they are often or continually in payment arrears, whilst almost 
half of non-workers do not have enough money for new clothes or a week’s holiday once 
a year. Thirdly, non-workers more often feel unsafe in their residential neighbourhood 
and have less good contacts with support agencies. The final indicator of social exclusion 
listed above – normative integration – forms an exception to this picture: non-workers 
are just as likely to have a strong work ethic as those in work.

No unemployment culture …

In the literature, the unemployed are sometimes characterised as calculating citizens 
who exploit the social security system to the full and have little motivation to join the 
employment process (the ‘unemployment culture’ approach). The unemployed respond-
ents in our study, however, do not give the impression that they see their position as 
advantageous or that they are happy with it: the majority are very distressed at being out 
of work and would like to find a job. Unemployed people are also no more choosy than 
those in work as regards the kind of work they would be prepared to accept. This sug-
gests that there is not a general unemployment culture in the Netherlands. If there is a 
group who adopt a calculating approach to work and social security, they are only a small 
minority (see also Hoff & Van Echtelt 2008).

…but a high proportion of unemployed people are not looking for work

At the same time, the unemployed respondents in our study are by no means all actively 
seeking work: a third of non-working job-seekers had done nothing in the four weeks 
prior to the survey to find work. One possible explanation for this may be that they think 
there is no point in applying for jobs because they have little chance of getting one – the 
‘discouraged worker’ effect. The unemployed in our study do indeed generally take a 
sombre view of their situation: the majority think their chances of finding work again are 
poor or very poor. However, perceived labour market opportunities or opinions about 
work do not provide a complete explanation for the low job-seeking activity. The main 
contributory factor is whether or not the person concerned has a job application duty. In 
addition, non-Western migrants and the long-term unemployed, in particular, relatively 
rarely actively look for work.
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Not working has possibly become more distressing

Broadly speaking, people who are unemployed or unfit for work were less satisfied with 
their lives in 2007 than in 1995. The deterioration was particularly marked among peo-
ple with an incapacity for work: almost three-quarters of this group were satisfied with 
their lives in 1995, but this had fallen to less than half in 2007. Unemployed persons were 
also less satisfied with their lives in a number of respects in 2007 than just over ten years 
previously. They also saw fewer advantages to their jobless status in 2007 than in 1995. 
The decline in satisfaction on the part of people who are unemployed or unfit for work is 
all the more striking when they are compared with those in work, who were by contrast 
more satisfied with their lives in 2007 than in 1995.

People who are not in work have generally seen a deterioration in their financial posi-
tion as well. For example, they borrow money more often and search more avidly for 
bargains. Finally, the social participation (voluntary work, political engagement, etc.) 
of the unemployed and people with an incapacity for work remained constant between 
1995 and 2007, while that of those in work increased. Although the situation of non-
workers has not deteriorated on this point, therefore, they have not followed the trend 
towards a higher degree of social participation.

The disadvantaged situation of non-workers can be explained partly by changes in the 
composition of this group (in terms of sex, age, education level, ethnicity and health 
status), which relate among other things to the favourable economic climate in 2007 
and the stricter eligibility requirements for incapacity benefit. However, compositional 
changes such as this cannot fully explain the difference. It may be that not working has 
become a more distressing experience in two respects. First, the stricter policy may have 
had a direct influence on the financial situation of non-workers as they receive less com-
pensation, or are compensated for a shorter period, for their loss of income. Second, the 
increased importance that is attached to work in Dutch society may have played a role. 
The increased labour participation rate and the greater importance attached to paid em-
ployment in policy have probably given work a more central place in people’s lives. These 
trends may have a paradoxical effect: the more people who participate in the labour mar-
ket, the more difficult life is for those who are unable to do so for one reason or another.

3 Pointers for policy

Work increases well-being

One of the arguments for the present labour market policy is that performing paid work 
is good for people’s sense of well-being. It not only provides them with an income, but 
also affords opportunities for self-development and provides structure for their day. 
Moreover, work is seen as the most important means of countering social exclusion. The 
research results show that people in paid work are more satisfied with their lives and less 
socially excluded than people without work. Even when allowance is made for differenc-
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es in health status and other background characteristics, people who are unemployed or 
unfit for work are found to be less satisfied than those in work. It may be concluded from 
this that performing paid work does indeed increase people’s sense of well-being, and in 
that regard the results support the argumentation underlying the activating labour mar-
ket policy. The flipside of this policy, however, is that those who are left behind, those 
who do not succeed in finding work, feel even more firmly entrenched in their disadvan-
taged situation.

What helps people more: work or benefit?

The principle underlying current Dutch government policy is that going back to work is 
better for people than staying at home on benefit. It is not considered socially acceptable 
to pay people benefit without also giving them some prospect of participating in soci-
ety. This view is most pronounced when it comes to the question of whether the right to 
benefit should be replaced by the right to work, or in the stricter variant, a duty to work. 
This view has to some extent been put into practice for unemployed young people aged 
up to 27 years, via the recent Investment in Young People Act (Wet investering jongeren 
- w ij), which requires local authorities to offer work or training to this group, and which 
those young people are in principle required to accept. Young people who are unable to 
work or learn, for example because they have an employment disability, are still eligi-
ble for financial support (e.g. via the Invalidity Insurance (Young Disabled Persons) Act 
(Wajong)). Recently the municipality of Rotterdam announced that it was launching a 
pilot project based on the same principle but aimed at people over the age of 27: social 
assistance benefit claimants will be offered suitable work, and those who refuse to work 
offered will no longer be eligible for benefit.
It is however debatable whether the strict and unconditional imposition of a duty to 
work is either socially desirable or attainable. Some of those affected will be insuffi-
ciently equipped to be able to function in a job – people with psychological problems, 
addicts, ex-detainees, people with debts or housing problems, etc.. Even assuming they 
(are able to) go to work, it very much remains to be seen whether they are able to hold on 
to a job in the longer term. It is not beyond the bounds of possibility that a proportion of 
them will ultimately fall between two stools, with neither work nor benefit.

Over to employers

In addition to the question of whether or not people are themselves able and willing to 
work, there is the issue of whether employers are actually prepared to take them on. A 
relatively high proportion of people who are unemployed or on incapacity benefit have 
poor labour market prospects – the low-skilled, older persons, non-Western migrants, 
people in poor health, etc. Changes to government policy have given employers greater 
(financial) responsibility for preventing sickness absence and incapacity for work. This 
has caused them to be even more cautious about taking on people who (are assumed to) 
have a heightened health risk (see e.g. Jehoel-Gijsbers 2007).
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One solution here could be the introduction of policy to influence the costs and benefits 
for employers, for example by subsidising any adaptations needed at the workplace or 
relieving employers of the financial burden of the heightened risk of dropout due to 
sickness. A great deal is already being done in this area, but a number of regulations are 
currently under pressure (including the Sheltered Employment Act). The concerns are 
related to the limited number of people moving off these schemes and into paid work, 
and that sheltered employment displaces mainstream employment and distorts compe-
tition. However, if the principle is adopted that everyone should be able to participate 
in the labour market, the effectiveness of regulations such as these should perhaps 
not be assessed purely by the likelihood that they will provide a route to mainstream 
employment and the external effects on the labour market; ultimately, for people who 
are genuinely unable to participate in the mainstream jobs market, forms of sheltered 
employment offer the only opportunity to benefit from the positive effects of work.

Looking for work: not a moral problem, but a behavioural problem

It is striking to note that a substantial proportion of unemployed people are not looking 
for work, even though they regard their own situation as disadvantageous. Unemployed 
people who do not apply for jobs therefore appear to be undermining their own posi-
tion. Why is it that they do not look for work, while at the same time they find their 
jobless existence so distressing?
Part of the explanation may lie outside the individuals concerned. Mismatches between 
supply and demand on the labour market, institutional factors (little difference between 
wage and benefit levels, few effective reintegration provisions, light sanctions that are 
not rigorously enforced, etc.) can in theory mean that people do not actively look for 
work even though they are willing to work. At least as important, however, is how this 
mechanism of ‘willing to work but not looking for work’ arises in those concerned. It 
is of course possible that specific circumstances stand in the way of looking for work, 
such as health impairments or having to look after others. However, the majority of 
unemployed respondents in the study reported that they were available for work at short 
notice, which implies that they must also be able to apply for jobs. The social rationality 
approach may offer an alternative explanation. This theory is based on the idea that the 
social context determines the way in which people make choices: the things on which 
they focus their attention, what they involve in their choice processes and what is lack-
ing from their considerations (Lindenberg 2001, 2006; see also Van Echtelt 2007). In their 
day-to-day lives, the attention of unemployed people is probably not explicitly focused 
on the negative longer-term consequences of not working. Their time and attention is 
largely taken up with their day-to-day worries, and the importance of looking for work is 
then easily pushed to the background. Qualitative research on unemployment regularly 
produces the finding that ‘life goes more slowly’ for people who are unemployed: despite 
having oceans of time, people are unable to set their minds to anything. This could be 
regarded as a manifestation of the ‘tyranny of small decisions’ (Kahn 1966): the cumu-
lative effect of a series of small decisions, leading to a result that was never envisaged 
but which is nonetheless the consequence of the concatenation of a person’s individual 
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choices. Seen in this light, the cumulative effect of a series of decisions ‘not to apply for a 
job today’ can lead to a situation which the person concerned actually considers undesir-
able, namely long-term unemployment.
If unemployed people devote little effort to seeking work, the cause should not be sou-
ght so much in a negative attitude to unemployment. Such an attitude does not emerge 
in the results found here, and the logical conclusion is then that the active integration 
policy should not focus primarily on countering an assumed unemployment culture. 
Reminding unemployed persons that they have a duty to work or that paid employment 
is of great importance does not in itself lead them to accept jobs, since the unemployed 
themselves generally endorse these views. A more useful approach would seem to 
be to address the behavioural problems: people are willing to work but somehow are 
unable to get round to applying for jobs. Following the social rationality approach, the 
best way of tackling this problem would be to change the everyday circumstances of 
the unemployed in such a way that looking for work occupies a more prominent place 
in their daily lives. Personal contact with the relevant agencies (Institute for Employee 
Benefit Schemes (u w v Werkbedrijf ), Centres for Work and Income) could play a key role 
here. By way of illustration, it makes a difference whether people are sent home with a 
duty to apply for jobs and with another appointment scheduled for two months’ time, 
or whether they have weekly contact with the agency, are able to engage in daily e-mail 
contact with fellow job-seekers, and take part in a job application group one morning 
per week. Although some steps have been taken in the policy in this area, the overall 
social context within which the job-seeking behaviour of unemployed people develops 
at micro-level deserves more attention.
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