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Voorwoord

‘Het wordt ook steeds moeilijker voor te stellen op welke wijze een eventuele nieuwe 
recessie zich zal manifesteren. Mede gezien het sterk gestegen niveau van lang-
lopende zware financiële verplichtingen (hypotheken, consumptieve schulden), de 
toename van het aantal tweeverdieners en de sterke verhoging van het consump-
tieniveau zal het beeld zeker anders zijn dan bij eerdere recessies. Zal inkomens-
ondersteuning straks de vorm gaan aannemen van een hypotheeksubsidie? Zullen 
juist de gepensioneerden hun bijdrage aan de solidariteit moeten verhogen?’

Dit schreef ik precies tien jaar geleden in een notitie voor het Tweede Paarse kabinet, 
en in het Financieele Dagblad van 28 februari 2009 wees ik erop dat de huidige recessie 
onvermijdelijk op de toen gestelde vragen een antwoord zal geven. Vanuit een macro-
perspectief kan men redeneren dat de gevolgen van de economische neergang mis-
schien wel zullen meevallen: ‘Ach, een krimp van een paar procent, dan zijn we weer 
terug op het niveau van 2006 en toen hadden we het toch ook heel erg goed?’ Waar 
het echter om gaat, is dat de lasten van de recessie op microniveau vermoedelijk niet 
evenredig zullen neerslaan. Degenen die hun baan behouden, merken er misschien 
weinig van, maar zij die hun baan kwijt raken, worden mogelijk zwaarder getroffen 
dan in eerdere perioden van economische neergang. Dat komt mede door de vele 
veranderingen die in de achterliggende decennia in het stelsel van sociale zekerheid 
zijn aangebracht. De ww-duur is bekort, de mogelijkheid om het arbeidsaanbod te 
beperken door ouderen in vut of wao onder te brengen bestaat niet meer, en het Work 
First-principe heeft de bijstand veel dwingender gemaakt. Ook zijn de huishoudens 
die door werkloosheid getroffen kunnen worden in de loop der jaren veranderd. Er 
zijn bijvoorbeeld veel meer tweeverdieners, die misschien wel een ruime materiële 
buffer hebben, maar vanwege hun hoge hypotheken ook grote financiële risico’s 
lopen als zij door werkloosheid getroffen worden. Het werkelijk vrij besteedbare 
inkomen en dus ook de ruimte die men kan ‘inleveren’, is meestal veel beperkter dan 
op het eerste gezicht lijkt. ‘Akelig vaste lasten’, noemde ik dat in mijn column in het 
Financieele Dagblad.

In deze verkennende studie heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een aantal 
van deze microaspecten van werkloosheid tijdens de huidige recessie in kaart 
gebracht. Nagegaan is wat kenmerkend is voor de baanverliezers, welke inkomens-
gevolgen verschillende groepen doormaken als ze werkloos worden, en hoe werk-
loosheid haar weerslag kan hebben op het welbevinden, de relatie- en gezinsvorming 
en zelfdoding. Zonder te pretenderen dat hiermee het definitieve antwoord op de 
vraag naar de betekenis van de huidige recessie voor de nieuwe werklozen is gege-
ven, hoop ik toch dat de studie zal bijdragen aan de discussie over de beleidsmatige 
opgaven waar deze periode ons voor stelt.

Prof. dr. P. Schnabel
Directeur scp
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1 De recessie en haar gevolgen

De huidige economische neergang werkt door op de Nederlandse arbeidsmarkt, 
beïnvloedt het inkomen van mensen die hun baan verliezen, en heeft haar weer-
slag op hun welbevinden en gedrag. Deze studie zet een aantal van de empirische 
gegevens waarover het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) op deze drie terreinen 
beschikt op een rij. Op die manier wordt een indruk gegeven van de betekenis die 
baanverlies in een periode van recessie voor de betrokkenen heeft. Waar mogelijk is 
gekozen voor een langetermijnperspectief, zodat ook inzicht wordt verkregen in de 
maatschappelijke impact van deze crisis, afgezet tegen die van eerdere perioden van 
economische neergang.

Hierbij moet worden opgemerkt dat recessies onderling niet zonder meer vergeleken 
kunnen worden (vergelijk cpb 2009; Rabobank 2009a). De huidige crisis begon in 
de financiële sector. Door afschrijvingen op slechte leningen en dalende aandelen-
koersen daalde het eigen vermogen van banken, waardoor ze huiveriger werden om 
onderling geld uit te lenen. Bedrijven kregen moeilijker krediet, en het werd ook 
 lastiger het risico op wanbetaling door een buitenlandse zakenpartner af te dekken. 
De scherpe daling in de wereldhandel heeft voor de open Nederlandse economie 
relatief grote gevolgen.

De recessie van het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw ging eveneens 
gepaard met afnemende investeringen en een inzakkende wereldhandel. De oor-
zaken waren echter niet dezelfde. In die periode leidden de hoge olieprijzen tot een 
oplopende inflatie, waarop de centrale banken reageerden door de rente te laten 
stijgen. Voor Nederland speelde daarnaast mee dat het loonniveau hoog lag (wat 
de winstgevendheid van bedrijven verminderde) en het uitkeringsstelsel tamelijk 
ruimhartig was, en weinig gericht op activering (waardoor de prikkel om een baan 
te zoeken minder groot was). In de woningsector deed zich het specifieke probleem 
voor dat de huizenprijzen tussen 1979 en 1983 met gemiddeld 35% daalden.

De duur van de huidige recessie en de snelheid van het herstel laten zich lastig 
voorspellen. Sommige economen gaan uit van een V-vormig verloop, met een 
snelle, diepe krimp, gevolgd door een steile economische groei. Anderen veron-
derstellen een W-patroon: de eerste fase van recessie wordt tijdelijk onderbroken 
door een schijnbaar herstel, dat echter wordt gevolgd door een nieuwe periode van 
economische neergang, met pas daarna een duidelijke opgang. De recente positieve 
berichten over de ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2009 (een lichte econo-
mische groei van +0,4%) bieden hierover nog geen uitsluitsel. Veel indicatoren over 
die  periode laten bovendien nog geen gunstig beeld zien: de investeringen en de 
 consumptieve uitgaven tonen nog geen herstel, en het aantal banen loopt vooralsnog 
vrij sterk terug (cbs 2009a).
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In deze verkennende studie worden eerst de ontwikkelingen bij baanverliezers 
vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw geschetst. Nagegaan wordt welke groepen 
mensen het grootste risico hebben om (langdurig) werkloos te worden. Zijn dat de 
‘usual suspects’ (jongeren, allochtonen, laagopgeleiden) of gaat het in de huidige 
crisis ook om andere groepen? In het verlengde hiervan gaan we na of, afgezet tegen 
de jaren tachtig van de vorige eeuw, werkloosheid op huishoudenniveau minder 
ingrijpend is, omdat meer mensen een werkende partner hebben die het aantal 
gewerkte uren kan uitbreiden.

Daarna wordt stilgestaan bij de inkomensgevolgen van werkloosheid. De voornaam-
ste veranderingen in de werkloosheids- en bijstandsregelingen van de afgelopen 
dertig jaar worden beschreven, en welke invloed die hebben gehad op de aanspraken 
van uitkeringsgerechtigden en op het publieke oordeel over de toereikendheid van 
deze regelingen. Daarna wordt een overzicht gegeven van de voornaamste inkomens-
ontwikkelingen sinds het midden van de jaren tachtig: het gemiddeld besteedbaar 
inkomen, de mate van armoede, en de groei van de groep met een inkomen dat meer 
bedraagt dan de bovengrens van de ww-uitkering (Werkloosheidswet) (het maxi-
mumdagloon). Ten slotte worden de resultaten besproken van een simulatie die de 
actuele inkomensgevolgen van werkloosheid voor verschillende typen huishoudens 
in de marktsector in kaart brengt.

Een laatste onderwerp betreft enkele sociale gevolgen van werkloosheid. Hierbij 
wordt ingegaan op de invloed van de conjunctuur op het welbevinden van de bevol-
king, en op enkele gedragsindicatoren (huwelijken, echtscheidingen, geboorten, 
zelfdodingen).

In de slotbeschouwing worden de implicaties van de bevindingen voor enkele 
beleidsthema’s geschetst, zoals de noodzaak voor een meer gericht beleid ten aan-
zien van oudere werklozen.
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2 Baanverliezers tijdens de recessie

Edith Josten en Gerda Jehoel-Gijsbers

2.1 Inleiding

In 2008 bedroeg de werkloosheid 3,6%, het laagste niveau sinds 2003. Volgens 
ramingen van het Centraal Planbureau (cpb 2009) stijgt de werkloosheid in 2009 
naar 5¼%, om vervolgens op te lopen tot 8% in 2010; de oeso en het imf komen ove-
rigens tot iets gunstiger prognoses en het ziet er naar uit dat de werkloosheid in 2009 
inderdaad lager zal zijn dan 5¼%. Uit de prognoses blijkt dat de werkloosheid met 
enige vertraging reageert op de krimp van de economie. Die teruggang zette immers 
vorig jaar al in, en bereikte zijn vermoedelijke dieptepunt in het eerste kwartaal van 
2009. Voor 2010 wordt verwacht dat de economische groei nihil zal zijn.

De reden voor de vertraagde reactie die de werkloosheidscijfers te zien geven, is 
dat werkgevers de omvang van hun personeelsbestand niet onmiddellijk willen en 
kunnen aanpassen aan een wijziging in de vraag naar hun producten of diensten. 
Het uitgestelde effect op het werkloosheidspercentage is dan ook gebruikelijk: dit 
deed zich ook voor tijdens eerdere periodes van economische neergang (zie figuur 
2.1). Op de neergang van 1975 na, lag de piek in de werkloosheid telkens zo’n twee 
jaar na het laatste jaar van de laagconjunctuur. Het is daarom waarschijnlijk dat het 
percentage mensen zonder werk ook in 2011 nog hoog zal zijn. Dit vergroot het risico 
van langdurige werkloosheid. Dat is problematisch, want de kans op werkhervatting 
neemt af naarmate de werkloosheid langer duurt. Enerzijds hanteren werkgevers de 
duur vaak als een selectiecriterium, anderzijds kunnen langdurig werklozen moe-
deloos worden en zich afwenden van de arbeidsmarkt. Indien werkloosheid niet 
kan worden voorkomen, is het dus belangrijk dat de duur ervan zo beperkt mogelijk 
wordt gehouden.

Vooral langdurige werkloosheid is voor werklozen in financieel opzicht problema-
tisch. Ten eerste daalt de uitkering op een gegeven moment, doordat men na verloop 
van tijd geen recht meer heeft op een ww-uitkering (Werkloosheidswet), maar moet 
terugvallen op een bijstandsuitkering. Die is gewoonlijk lager, en anders dan bij de 
ww blijven het eigen vermogen en neveninkomsten niet buiten schot. Door diverse 
veranderingen in de werkloosheids- en bijstandsregelingen (zie § 3.1) krijgen werk-
lozen tegenwoordig eerder met een lagere uitkering te maken dan in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw. Ten tweede kan de financiële terugval lastiger op te vangen zijn 
als de werkloosheid langer duurt, doordat grotere uitgaven niet langer uit te stellen 
zijn of een eventuele buffer aan spaargeld slinkt.
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Figuur 2.1
Procentuele groei van het BBP en het aantal werkzame personen, en ontwikkeling van het 
werkloosheidspercentage, 1970-2010a
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a  De cijfers over 2009 en 2010 zijn ramingen. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn alleen beschikbaar voor
 de periode 1970-2008.

Bron: Gegevens 1970 t/m 2008: CBS (Statline: Nationale rekeningen; Historische reeks geregistreerde werkloosheid en
beroepsbevolking, Arbeidskrachtentelling en Enquête beroepsbevolking). Gegevens over 2009 en 2010: CPB (2009)
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Bij tweeverdieners kan de teruggang in het huishoudensinkomen verhoudingsgewijs 
minder groot zijn dan bij eenverdieners, aannemende dat de werkloze recht heeft op 
ww en de partner zijn of haar werk behoudt. Daarnaast kan een werkende partner 
met een parttime baan het aantal arbeidsuren wellicht uitbreiden en daardoor de 
inkomensterugval deels opvangen.

In dit hoofdstuk staat de positie van baanverliezers op de arbeidsmarkt centraal. 
Nagegaan zal worden wie er het meest door (langdurige) werkloosheid worden 
bedreigd, en in hoeverre de financiële gevolgen via de werkende partner kunnen 
worden opgevangen. De volgende vragen komen hierbij aan bod:
− Welke groepen personen lopen het grootste risico werkloos te worden?
− Welke groepen personen lopen het grootste risico langdurig werkloos te blijven?
− Hoeveel procent van de risicogroepen heeft een werkende partner?
− Hoe waarschijnlijk is het dat de partner (meer uren) gaat werken bij werkloosheid 

van de ander?
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2.2 Groepen met een grote kans op werkloosheid

De hoogte van het risico op werkloosheid is van verscheidene zaken afhankelijk, 
zoals iemands uitgangspositie (schoolverlater vs. werkende), de gevoeligheid van 
de bedrijfssector waar men werkt voor de huidige economische neergang en het 
type contract dat men heeft (vast versus flexibel1). In tegenstelling tot vroeger is de 
kans op gedwongen ontslag niet meer sterk afhankelijk van iemands leeftijd.2 Sinds 
de wetswijziging van 1 maart 2006 mogen werkgevers immers niet meer de laatst 
aangenomen werknemers ontslaan, maar de laatst aangenomen werknemers na een 
verdeling in leeftijdsgroepen (15 t/m 24 jaar, 25 t/m 34 jaar, 35 t/m 44 jaar, 45 t/m 54 
jaar, 55 jaar of ouder). Jongeren hebben desondanks nog steeds een grotere kans op 
baanverlies, omdat zij vaker een flexibel contract hebben dan ouderen. De werkloos-
heid onder jongeren is ook hoger, omdat een deel van hen schoolverlater is en zich 
dus nog een positie moet verwerven op de arbeidsmarkt.

Werknemers in bedrijfssectoren die hard worden getroffen door de economische 
neergang
De oorzaak van de huidige economische neergang ligt weliswaar in de financiële 
sector, maar de neergang heeft andere delen van de economie flink geraakt. De 
wereldhandel en de investeringen van bedrijven zijn afgenomen, onder meer door 
een afgenomen vertrouwen van bedrijven en verminderde kredietverstrekking door 
banken. De consumptie van particulieren is eveneens gedaald, vooral de aanschaf 
van duurzame en/of luxe goederen. Dit heeft echter een minder groot aandeel gehad 
in de economische krimp dan de gedaalde wereldhandel (cpb 2009). Voor een uitge-
breid overzicht hoe de kredietcrisis is ontstaan en vervolgens de rest van de economie 
heeft geraakt, zie Van Ewijk en Teulings (2009).

Het particuliere bedrijfsleven heeft, zoals bij iedere economische neergang, veel 
last van de crisis. Doordat de economie harder krimpt dan tijdens de laatste vier 
conjuncturele neergangen (zie figuur 2.1), zal de afname van de werkgelegenheid in 
het particuliere bedrijfsleven nu groter zijn. Het risico op werkloosheid van werkne-
mers uit het particuliere bedrijfsleven wordt daardoor beduidend hoger dan we de 
afgelopen tien jaren gewend waren. Er wordt wel een iets lager werkloosheidsniveau 
verwacht dan in de jaren tachtig van de vorige eeuw (cpb 2009; zie ook figuur 2.1).

De werkgelegenheid zal in bepaalde sectoren sterker krimpen dan in andere. 
Wat betreft het risico op werkloosheid kunnen twee deelsectoren in het particuliere 
bedrijfsleven worden onderscheiden: hoogrisicosectoren en risicosectoren. We ver-
wachten dat de industrie, groothandel, horeca, bouw en het transport tot de hoogri-
sicosectoren behoren.3 In deze sectoren is het risico op baanverlies vermoedelijk het 
grootst. Daarnaast beschouwen we de sectoren landbouw, communicatie, detail-
handel, financiële, zakelijke en overige dienstverlening als risicosectoren.4 Bepaalde 
onderdelen hiervan, zoals de autohandel en makelaarskantoren worden uiteraard 
ook sterk geraakt, maar we beperken ons hier tot de grote lijnen.
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De hiervoor genoemde indeling baseren we op schattingen van de drie grote banken 
over de ontwikkeling van het productievolume per sector in dit en het komend 
jaar (abn amro 2009; ing 2009a, b en c; Rabobank 2009b). We nemen aan dat 
het banenverlies het grootst zal zijn in de sectoren met de sterkste krimp van het 
productievolume. In de bouw worden de effecten pas vanaf de tweede helft van 2009 
zichtbaar, omdat daarvoor nog veel aan al lopende bouwprojecten is gewerkt (eib 
2009; ing 2009d). De hoogrisicosectoren bestaan gedeeltelijk uit sectoren met veel 
exporterende bedrijven of toeleveranciers aan dergelijke bedrijven (industrie, groot-
handel, transport). Deze zijn zwaar geraakt door de afname van de wereldhandel. De 
bouw heeft veel last van de geringe investeringsbereidheid van bedrijven en particu-
lieren, en in de horeca is de consumptie van toeristen en zakenreizigers verminderd.

Drie van de vijf hoogrisicosectoren – de industrie, bouw en (groot)handel – 
worden altijd hard getroffen in tijden van economische neergang. Tijdens de reces-
sies van 1981/1982 en 2002/2003 liep de werkgelegenheid daar ook sterk terug (zie 
tabel 2.1). In de jaren daarna herstelde de werkgelegenheid vervolgens weer, met 
uitzondering van de industrie, die structureel licht krimpt.

De overheid is geen risicosector. De kans op werkloosheid door de economische 
neergang is daar beperkt; in het openbaar bestuur, het onderwijs en in zorg en 
welzijn groeit de werkgelegenheid de komende jaren juist volgens voorspellingen 
van het cpb (2009a). Waarschijnlijk moet er in deze sectoren wel bezuinigd worden, 
doordat de overheidsschuld fors is gestegen als gevolg van de crisismaatregelen. Het 
zittende personeel zal door de bezuinigingen echter niet snel zijn baan kwijtraken. 
In zorg en welzijn zal de werkgelegenheid, ook met bezuinigingen, vermoedelijk 
wel blijven groeien. Tijdens de twee vorige grotere recessies, die van 1981-1982 en 
2002-2003, zette de groei in zorg en welzijn ook gewoon door. De sector energie- en 
waterleidingbedrijven is geen onderdeel meer van de (semi)overheid, maar de vraag 
neemt hier slechts beperkt af en het financiële profiel van deze bedrijven is gunstig 
(abn amro 2009). Onze verwachting is dat het risico op werkloosheid in deze sector 
vermoedelijk maar licht zal stijgen.

In vergelijking met de crisis van de jaren tachtig worden tijdens de huidige recessie 
waarschijnlijk veel meer sectoren getroffen. In de periode 1981-1983 bleef de werk-
gelegenheid in veel dienstverlenende sectoren, zoals de horeca, communicatie, en 
zakelijke, financiële en overige dienstverlening, groeien. Tijdens de vorige economi-
sche neergang van 2002/2003 nam de werkgelegenheid hier echter ook al af, en was 
alleen sprake van groei in het onderwijs en de sector zorg en welzijn (zie tabel 2.1).
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Tabel 2.1
Gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal werkzame personen naar sector,a 1981-2008

gemiddelde jaarlijkse groei

tijdens economische 
neergang

 in de eerste vier jaren na 
economische neergang

1981-1983 2002-2004 1983-1987 2004-2008

landbouw, bosbouw en visserij 0,5% –2,1% 0,1% –1,5%

industrie –3,5% –3,0% 0,4% –0,3%

energie- en waterleidingbedrijven –1,2% –3,1% 0,0% 0,8%

bouwnijverheid –9,5% –2,8% 1,8% 1,2%

handel –2,2% –0,6% 1,9% 1,2%

groothandelb . –1,3% . 2,0%

detailhandel en autohandel en -reparatie . –0,3% . 0,7%

horeca 0,7% –1,8% 2,3% 1,5%

vervoer, opslag en communicatie –0,7% –1,4% 2,1% 0,2%

vervoer –1,4% –0,1% 2,3% 0,8%

post en telecommunicatie 1,0% –5,1% 1,5% –1,7%

financiële en zakelijke dienstverlening 0,7% –1,5% 5,2% 4,4%

financiële dienstverleningb . –2,3% . 0,5%

zakelijke dienstverlening 
(excl. uitzendbureaus e.d.) . –0,6% . 3,4%

uitzendbureaus e.d. . –3,1% . 9,5%

openbaar bestuur 1,0% –0,5% 1,0% –1,2%

gesubsidieerd onderwijs –0,3% 1,5% 0,5% 1,2%

gezondheids- en welzijnszorg 1,9% 3,6% 1,6% 2,0%

overige dienstverlening 0,2% –0,4% 1,5% 2,4%

totale economie –1,2% –0,7% 1,8% 1,6%

a De groei en krimp van de werkgelegenheid in de verschillende sectoren worden enigszins onderschat, doordat 
uitzendkrachten tot de sector uitzendbureaus worden gerekend en niet tot de sector waarin zijn werkzaam 
zijn.

b Uitsplitsing niet mogelijk voor de jaren tachtig

Bron: CBS Statline (Arbeidsrekeningen) SCP-bewerking

Soort dienstverband en risico op werkloosheid
Het risico van werkloosheid hangt niet alleen af van de sector waarin werknemers 
werken, maar ook van het type contract dat zij hebben. Werknemers met een flexibel 
contract (uitzendkracht, oproepkracht, tijdelijk contract korter dan één jaar) hebben 
uiteraard een veel grotere kans op werkloosheid dan werknemers met een vaste baan 
of een langer tijdelijk contract. Werkgevers kunnen het dienstverband met flexkrach-
ten immers snel beëindigen, als zij minder personeel nodig hebben. Dat gebeurt 
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duidelijk ook: zo is het aantal uitzenduren in de tweede helft van vorig jaar en de 
eerste helft van 2009 behoorlijk gedaald (cbs 2009b).

Zelfstandigen kunnen werkloos worden in het geval van faillissement of bedrijfs-
beëindiging. Ook als het bedrijf intact blijft, is in het particuliere bedrijfsleven de 
kans op een sterke inkomensterugval tijdens een recessie echter groot: een teruglo-
pend ondernemingsresultaat is bij zelfstandigen direct voelbaar in hun portemon-
nee. Er wordt in dit verband wel gesproken over de verborgen werkloosheid onder 
zelfstandigen. Aangezien zelfstandigen geen aanspraak kunnen maken op een 
ww-uitkering, kan de terugval in inkomen voor hen zelfs groter zijn dan voor werk-
nemers die hun baan kwijtraken. De positie van zelfstandigen bij de semioverheid, 
zoals artsen en alfahulpen, is eerder vergelijkbaar met die van werknemers in die 
sectoren: hun inkomen wordt niet zo sterk beïnvloed door de economische situatie.

Op basis van sector en type dienstverband kan een globale indeling worden gemaakt 
in vijf categorieën werkenden met betrekking tot het vermoedelijke risico op baan-
verlies tijdens deze laagconjunctuur (zie tabel 2.2). Het gaat hierbij alleen om perso-
nen die twaalf uur of meer per week werken, conform de definitie van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (cbs) van de werkende beroepsbevolking. We kijken naar 
het jaar 2007, dus de uitgangspositie vlak voor de start van de economische neer-
gang. Hoeveel mensen precies hun baan zullen verliezen, weten we niet. Het voor-
spelde werkloosheidspercentage van 8 is een dwarsdoorsnede; het geeft aan hoeveel 
procent van degenen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt op een gemiddelde 
dag in 2010 werkloos zal zijn. Het geeft daarmee geen inzicht in het percentage 
werkenden dat in 2010 zijn baan zal verliezen; dit zal in 2010 vermoedelijk iets onder 
de 8 liggen.5

Tabel 2.2
Aandeel werkenden in de leeftijd 15-64 jaar naar risico op werkloosheid (in procenten)a

risico op werkloosheid type werkende aandeel

sterk verhoogd risico werknemers met een flexibel contract 8

matig verhoogd risico werknemers met een vast contract in een 
hoogrisicosector

26

licht verhoogd risico werknemers met een vast contract in een 
risicosector

25

laag risico, maar grote kans 
op inkomensachteruitgang

zelfstandigen in het particuliere bedrijfsleven 11

laag risico werknemers of zelfstandigen bij de (semi)
overheid

30

totaal 100

a Het betreft hier alleen werkenden met een baan van twaalf uur of meer per week.

Bron: CBS (EBB 2007) SCP-bewerking
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Werknemers met een flexibel contract lopen het grootste risico op baanverlies: 8% 
van alle werkenden behoort tot deze categorie. Hun risico op werkloosheid is ver-
moedelijk beduidend meer dan 8%. Daarnaast heeft nog eens 26% van de werkenden 
een matig verhoogd risico, omdat zij weliswaar een vast of langdurig tijdelijk con-
tract hebben, maar in een hoogrisicosector werkzaam zijn. 30% van alle werkenden 
hoeft zich niet veel zorgen te maken over de eigen baan, omdat zij een vast contract 
hebben bij de (semi)overheid of daar als zelfstandigen werkzaam zijn.

Risicogroepen naar demografische kenmerken
Op grond van de voorgaande indeling kunnen we vervolgens nagaan in welke groe-
pen (vrouwen, mannen, laagopgeleiden, enz.) een groot deel van de werkenden een 
matig tot sterk verhoogd risico loopt op werkloosheid. Met andere woorden, binnen 
welke groepen hebben relatief veel werkenden een flexibel contract, een vaste baan 
in een hoogrisicosector, enzovoort, en zal de instroom in de werkloosheid dus ver-
moedelijk het grootst zijn? Worden vooral de gebruikelijke risicogroepen getroffen, 
zoals jongeren, niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden, die normaliter al een 
hoge werkloosheid hebben? Zijn het dus de groepen waar de werkloosheid tijdens 
de recessie van de jaren tachtig ook het sterkst steeg (zie bv. Van Ewijk en Teulings 
2009)?

Mensen kunnen werkloos worden, doordat zij hun baan verliezen of doordat zij geen 
werk kunnen vinden na het verlaten van school. Ze kunnen ook werkloos worden, 
doordat ze geen werk kunnen vinden vanuit een situatie van niet-leren en niet-werken 
(bv. huisvrouwen, ex-arbeidsongeschikten). Deze laatste groep laten we hier verder 
buiten beschouwing.

Tabel 2.3 geeft aan hoe we de groepen werkenden hebben ingedeeld. De inde-
ling van werkenden geeft ook inzicht in de kansen van schoolverlaters. Zij komen 
immers terecht in de banen van werkende jongeren. Als die een groot risico hebben 
op baanverlies, is het voor schoolverlaters extra lastig in te treden. De indeling is 
noodzakelijkerwijs grofmazig, omdat het aantal categorieën anders onoverzichtelijk 
groot wordt. Binnen een categorie zullen er dus nog wel degelijk verschillen bestaan 
in het risico op baanverlies. Het percentage flexkrachten telt relatief zwaar mee, 
omdat deze groep vermoedelijk een veel grotere kans heeft op werkloosheid dan 
werknemers met een vast contract in een hoogrisico- of risicosector. Als 25% of meer 
van alle werkenden in een groep een flexibel contract heeft, rekenen wij deze groep 
daarom tot de grootste risicogroep. Een groep werkenden behoort tot de kleinste 
risicogroep als minder dan 10% van alle werkenden in deze groep een flexibel con-
tract heeft en minder dan 50% een vast contract heeft in een hoogrisico- of risico-
sector.
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Tabel 2.3
Criteria voor de indeling van de groepen werkendena

risico op werkloosheid omschrijving

groot aandeel met verhoogd risico ≥ 25% van de werkenden in een groep heeft een 
flexibel contract

bovengemiddeld aandeel met verhoogd risico 10%-20% heeft een flexibel contract of ≥ 65% heeft 
een vast contract in een hoogrisico- of risicosector

gemiddeld aandeel met verhoogd risico < 10% heeft een flexibel contract en 50%-65% heeft 
een vast contract in een hoogrisico- of risicosector

klein aandeel met verhoogd risico < 10% heeft een flexibel contract en < 50% heeft een 
vast contract in een hoogrisico- of risicosector

a Het betreft hier alleen werkenden met een baan van twaalf uur of meer per week.

Bron: CBS (EBB 2007) SCP-bewerking.

Jongeren hebben het grootste risico op werkloosheid. Wij delen ze daarom in bij 
de categorie ‘groot aandeel met verhoogd risico’. Dat zij vaak een verhoogd risico 
hebben komt ten eerste doordat een deel van hen schoolverlater is. Die jongeren 
moeten zich nog een positie verwerven op de arbeidsmarkt, wat altijd moeilijk 
is in tijden van economische neergang. Het Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (roa 2009) verwacht daarom dat de arbeidsmarktperspectieven van 
schoolverlaters de komende jaren slechter zullen zijn dan de afgelopen jaren. Deson-
danks zullen de meeste groepen schoolverlaters volgens de inschatting van het roa 
redelijke of goede vooruitzichten hebben.6 Ten tweede heeft een aanzienlijk deel van 
de werkende jongeren, 25% of meer, een flexibel contract, wat de kans op werkloos 
worden eveneens vergroot. Jongeren van niet-Westerse herkomst hebben het vaakst, 
in 42-43% van de gevallen, een flexibel contract.

Jonge, hoogopgeleide vrouwen hebben daarentegen een relatief gunstige positie. 
Hun risico is veel beperkter dan dat van andere groepen jongeren, omdat een groot 
deel van hen (45%) bij de (semi)overheid werkt.

Onder de 25-plussers lopen mannen vaker het risico hun baan te verliezen dan 
vrouwen. Hun risico is wel kleiner dan dat van jongeren. Naar onze inschatting 
hebben vooral mannen met een lagere opleiding, mannen onder de 45 jaar met een 
middelbare opleiding en mannen van niet-westerse allochtone herkomst vaker een 
verhoogd risico op werkloosheid. Een groot deel van hen heeft weliswaar een vaste 
baan, maar werkt in een hoogrisicosector. Slechts een klein deel werkt bij de (semi)
overheid. Niet-westerse allochtone mannen hebben bovendien relatief vaak een 
flexibel contract.
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werknemer 
flexibel 
contract

werknemer 
vast contract 
hoogrisico-
sector

werknemer 
vast contract 
risicosector

zelfstandige 
particulier 
bedrijfs-
leven

zelfstandige of 
werknemer vast 
contract (semi)
overheid totaal

groot deel met verhoogd risico

15-24-jarigen

man, niet-westers allochtoon 43 21 26 5 5 100

man, ≤ vmbo-opleiding 33 36 23 4 5 100

man, mbo-opleiding 29 30 28 5 8 100

vrouw, niet-westers allochtoon 42 9 29 2 19 100

vrouw, ≤ vmbo-opleiding 38 12 39 1 10 100

man, ≥ hbo-opleiding 25 18 36 6 15 100

vrouw, mbo-opleiding 30 11 31 2 26 100

vrouw, ≥ hbo-opleiding 25 8 22 1 45 100

bovengemiddeld deel met verhoogd risico

25-44-jarigen

man, niet-westers allochtoon 19 33 26 12 12 100

man, ≤ vmbo-opleiding 9 51 20 14 6 100

man, mbo-opleiding 6 42 25 15 13 100

vrouw, niet-westers allochtoon 15 16 29 4 36 100

vrouw, ≤ vmbo-opleiding 12 23 36 6 22 100

45-64-jarigen

man, niet-westers allochtoon 10 40 22 12 17 100

man, ≤ vmbo-opleiding 4 53 18 17 8 100

gemiddeld deel met verhoogd risico

25-44-jarigen

man, ≥ hbo-opleiding 4 26 35 13 21 100

45-64-jarigen

man, mbo-opleiding 4 39 18 20 20 100

vrouw, ≤ vmbo-opleiding 8 20 31 10 31 100

klein deel met verhoogd risico 

25-44-jarigen

vrouw, mbo-opleiding 8 16 30 7 40 100

vrouw, ≥ hbo-opleiding 4 11 24 6 55 100

45-64-jarigen

man, ≥ hbo-opleiding 2 16 19 16 47 100

vrouw, niet-westers allochtoon 8 16 21 6 49 100

vrouw, mbo-opleiding 6 10 19 10 55 100

vrouw, ≥ hbo-opleiding 3 5 10 7 74 100

a Het betreft hier alleen werkenden met een baan van twaalf uur of meer per week.

Bron: CBS (EBB 2007) SCP-bewerking

Tabel 2.4
Groepen werkendena naar aandeel met een matig of sterk verhoogd risico op werkloosheid (in procenten)
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Mannen met een hbo-opleiding of meer lopen minder vaak dan andere mannen een 
verhoogd risico op werkloosheid, omdat zij niet zo vaak een flexibel contract hebben, 
minder vaak in een hoogrisicosector werken, en vaker bij de overheid. Mannelijke 
45-plussers met een middelbare opleiding hebben waarschijnlijk ook wat minder 
vaak een verhoogd risico op werkloosheid. Zij zijn echter relatief vaak werkzaam 
als zelfstandige, wat de kans op inkomensverlies (en dus verborgen werkloosheid) 
vergroot.

Van de vrouwelijke 25-plussers heeft een groot deel een klein risico op werkloos-
heid, omdat zij vaak een vaste baan hebben bij de (semi)overheid. Vooral vrouwen 
met een middelbare of hogere opleiding werken daar vaak. De groep laagopgeleide 
vrouwen tussen de 25 en 45 jaar en niet-westerse allochtone vrouwen heeft, net als 
veel mannen, een ongunstiger positie. De groep niet-westerse allochtone vrouwen 
heeft een wat gemengd profiel; veel flexkrachten, maar ook veel vrouwen met een 
vaste baan bij de (semi)overheid.

Figuur 2.2
Werkloosheid onder mannen en vrouwen, 1981-2009 (in procenten)a

a De kwartaalcijfers van 2008 en 2009 zijn seizoengecorrigeerde werkloosheidspercentages

Bron: CBS (AKT 1981-’95; EBB 1991-’09)
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Dat mannen hun baan vermoedelijk vaker kwijtraken dan vrouwen tijdens deze 
recessie, is ook al te zien aan de instroomcijfers van werkzoekenden bij het uwv 
Werkbedrijf. Van januari tot en met augustus 2009 was 57% van deze instroom man 
(uwv Werkbedrijf 2009), terwijl mannen eind 2008 54% van alle werkenden (inclu-
sief degenen met een contract < 12 uur per week) uitmaakten (cbs 2009c). Het werk-
loosheidspercentage stijgt inmiddels ook sterker onder mannen dan onder vrouwen 
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(zie figuur 2.2). De sterkere toename van de werkloosheid onder mannen is overigens 
geen nieuw fenomeen. De grafiek laat zien dat ook tijdens eerdere recessies de werk-
loosheid onder mannen meer toenam dan onder vrouwen (al bleef het percentage bij 
de vrouwen hoger). Dat is niet verwonderlijk: de hoogrisicosectoren van destijds zijn 
grotendeels dezelfde als nu, en de meeste ervan (industrie, bouw, transport, groot-
handel) zijn typische mannensectoren.

2.3 Het risico op langdurige werkloosheid

In het overheidsbeleid wordt momenteel veel aandacht besteed aan het bestrijden van 
de jeugdwerkloosheid. Dat is op zichzelf logisch: de werkloosheid onder jongeren 
stijgt snel. De werkloosheidsduur van jongeren is echter beperkt: de gemiddelde ver-
wachte ‘baanvindduur’ van jongeren die recent werkloos waren geworden lag in de 
periode 2002-2007 tussen de vier en zeven maanden, afhankelijk van de stand van de 
conjunctuur op dat moment (Kerkhofs et al. 2009). Het vinden van werk zal ten tijde 
van deze zware recessie langer duren. De ervaringen uit de jaren tachtig laten echter 
zien dat intrede op de arbeidsmarkt in een periode van laagconjunctuur weinig 
negatief effect heeft op de latere loopbaan. Tijdens de recessie van de jaren tachtig 
steeg de werkloosheid onder 15-24-jarigen sterk, van 10% in 1981 tot 17% in 1983 (cbs 
2009d), ondanks het feit dat een deel van hen langer op school bleef. Er werd daarom 
wel gesproken van een ‘lost generation’, van een generatie die langdurig werkloos 
zou zijn en een blijvende achterstandspositie zou hebben opgelopen op de arbeids-
markt. De angst voor zo’n verloren generatie speelt ook nu weer. Afgaand op de 
eerdere ervaringen lijkt dit wat overtrokken: het grootste deel van de jongeren uit de 
jaren tachtig werd niet blijvend werkloos, getuige het feit dat het werkloosheidsper-
centage in dit cohort tien jaar later tot 7% was gedaald,7 een gebruikelijk cijfer in die 
tijd. Ook als naar een latere periode wordt gekeken (2000-2007) heeft dit cohort geen 
achterstand op andere cohorten in termen van werkloosheidspercentage, arbeids-
marktparticipatie of baanniveau. Het cohort van de jaren tachtig heeft wel een kleine 
loonachterstand (Fouarge 2009), maar onder ouderen is de structurele loonderving 
na werkloosheid in het algemeen groter (Mooi-Reçi 2008).

Een voordeel voor de huidige groep schoolverlaters is dat hun aandeel ten opzichte 
van het aantal werkenden nu kleiner is dan aan het begin van de jaren tachtig van de 
vorige eeuw. Zij vormen nu naar schatting 3,4% van de werkzame beroepsbevolking, 
terwijl dat destijds rond de 5% lag (zie figuur 2.3). De ‘arbeidsmarktdruk’ die de 
schoolverlaters uitoefenen is daarmee geringer. Dit betekent dat de huidige arbeids-
markt, ook al is er sprake van recessie, in staat zou moeten zijn een beduidend groter 
aandeel van de schoolverlaters op te vangen dan tijdens de recessie van de jaren 
tachtig het geval was. Het afgenomen aandeel schoolverlaters ten opzichte van het 
aantal arbeidsplaatsen komt doordat de werkgelegenheid sinds de jaren tachtig flink 
is gegroeid; de aantallen schoolverlaters zijn vrijwel hetzelfde gebleven.8
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Figuur 2.3
Ontwikkeling van het aandeel schoolverlaters als percentage van de werkzame beroepsbevolking, 
1975-2008

Bron: CBS (Statline: Arbeidskrachtentelling en Enquête beroepsbevolking) SCP-bewerking
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Langdurige werkloosheid is wel een probleem onder ouderen. Zij hebben weliswaar 
een beduidend kleinere kans op werkloosheid dan jongeren, maar als zij werkloos 
worden, doen zij er van alle leeftijdsgroepen het langst over een nieuwe baan te 
vinden (Corpeleijn 2009; Scheele et al. 2008; Schils et al. 2006). Zo varieerde in de 
periode 2002-2007 de gemiddelde verwachte baanvindduur van 55-plussers die recent 
werkloos waren geworden van 36 tot 79 maanden (Kerkhofs et al. 2009). Deze lange 
zoekduur ontstaat doordat zij relatief duur zijn (Euwals et al. 2009), maar werkgevers 
zijn bij het in dienst nemen van ouderen ook eerder bang voor een ‘miskoop’. Het is 
voor hen moeilijk te beoordelen hoe productief een individuele sollicitant feitelijk zal 
zijn, waardoor zij geneigd zijn hun oordeel te baseren op beelden die zij hebben van 
de groep waartoe de gegadigde behoort.

Bovendien blijkt het moeilijk te zijn de kans op werkhervatting van oudere werk-
lozen te vergroten. Onderzoek laat zien dat het effect van de inzet van re-integra-
tietrajecten voor deze groep nihil is (Van der Heul 2009). Als mogelijke verklaring 
wordt gegeven dat re-integratietrajecten vooral gericht zijn op de oudere werklozen 
zelf, en niet op potentiële werkgevers.

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw had baanverlies voor ouderen 
minder ingrijpende financiële consequenties dan nu, omdat er destijds veel alterna-
tieve uittreedroutes waren, zoals de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(wao), vervroegde uittreding (vut), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeel-
telijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (ioaw) en de Wet inkomensvoor-
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (ioaz). 
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Sinds de toegang tot die regelingen is beperkt, stijgt het werkloosheidspercentage 
onder 55-plussers, mede door hun langere werkloosheidsduur. Sinds 2006 ligt het 
aandeel werklozen bij ouderen niet meer onder, maar boven het landelijk gemiddelde 
(cbs 2009c).

Tegelijkertijd is de maximale duur van de ww-uitkering ingekort van 60 naar 
38 maanden (zie verder § 3.1). Hierdoor zullen oudere werklozen eerder dan voorheen 
in financiële problemen komen: een belangrijk deel van hen zal nog geen nieuwe 
baan hebben gevonden als de ww-uitkering stopt.

Andere groepen met een verhoogde kans op langdurige werkloosheid zijn laagopge-
leiden, vrouwen met een laag opleidingsniveau of jonge kinderen, en niet-westerse 
allochtonen (zie bv. Scheele et al. 2008; Schils et al. 2006). De langdurige werkloos-
heid in deze groepen is echter beduidend minder dan onder ouderen (cbs 2009e; 
Kerkhofs et al. 2009).

Figuur 2.4
Aandeel werkende ouderen naar sector (in procenten)

Bron: CBS (EBB’07) SCP-bewerking
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Er wordt wel van uitgegaan dat de komende krimp van de beroepsbevolking het voor 
werklozen gemakkelijker zal maken een nieuwe baan te vinden, zodra de arbeids-
markt eenmaal aantrekt. Die krimp wordt veroorzaakt door de vergrijzing: het 
aantal werkenden tussen de 55 en 65 jaar is het afgelopen decennium sterk toegeno-
men. Het aantal werkende 55-plussers dat de komende jaren met (vervroegd) pensi-
oen kan gaan, is dus ook groot (vanwege het uittreden van de babyboom generatie). 
Om deze reden zullen er veel vacatures vrijkomen, aannemend dat bedrijven de 
uitstromende ouderen gaan vervangen. Uit figuur 2.4 wordt duidelijk dat er in de 
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meeste  sectoren een redelijk groot percentage 55-59-jarigen is. Deze groep is echter 
nog te jong om in de huidige crisis in grote aantallen plaats te maken voor ouderen 
en nieuwe toetreders. Zij zijn in 2010 58-62 jaar. In het onderwijs zijn er verhoudings-
gewijs veel 60-64-jarigen. Deze groep gaat de komende jaren wel met (pre)pensioen. 
In het onderwijs is de kans op werkloosheid echter verhoudingsgewijs toch al klein.

Werklozen zouden de overstap kunnen maken naar sectoren waar de werkgele-
genheid wel groeit. Dat is echter lastig, omdat hun opleiding en werkervaring vaak 
niet goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden die in een andere sector worden 
gevraagd. Vooral voor oudere werklozen is zo’n overstap moeilijk, omdat zij veel 
specifieke ervaring en kennis hebben die in een andere sector minder waard zijn.9

Figuur 2.5
Af-/toename van het aantal werkende mannen en vrouwen in de leeftijd 25-65 jaar 
(× 1000; voortschrijdend driejaarlijks gemiddelde)

Bron: CBS (Statline: Historische reeks geregistreerde werkloosheid en beroepsbevolking, Arbeidskrachtentelling
en Enquête beroepsbevolking)
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Een tweede kanttekening is dat de krimp van de beroepsbevolking pas vanaf onge-
veer 2020 zal inzetten (Euwals en Folmer 2009). Wel zal de groei van de beroeps-
bevolking in de jaren daarvoor vertragen, waardoor de arbeidsmarkt krapper kan 
worden. Het aantal 15-65-jarigen daalt inderdaad al eerder, zoals onder meer de 
Commissie Arbeidsparticipatie, de ‘Commissie Bakker’, (2008) opmerkt, namelijk 
vanaf ongeveer 2012 (cbs 2009f).10 Toch leidt dit nog niet onmiddellijk tot een krimp 
van de beroepsbevolking, voornamelijk doordat oudere cohorten vrouwen met een 
lage participatie worden vervangen door jongere cohorten met een hogere participa-
tie. Het aantal werkende vrouwen stijgt daardoor nog steeds, zeker als de economie 
zich gunstig ontwikkelt (zie figuur 2.5). Het aantal zal echter vermoedelijk niet meer 
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zo sterk blijven toenemen als in de jaren tachtig. Begin jaren tachtig werkte immers 
maar ongeveer 26% van de vrouwen tussen de 25 en 65 jaar, waardoor er meer ruimte 
was voor vergroting van de arbeidsparticipatie. Inmiddels is dat aandeel 63%.

2.4 Aanwezigheid van een werkende partner

Tegenwoordig heeft 59% van de werkende beroepsbevolking een partner met betaald 
werk voor minimaal één uur per week. 50% heeft een partner die ten minste twaalf 
uur per week werkt.11 Tweeverdienerschap is in het algemeen gunstig bij werk-
loosheid. Zoals paragraaf 3.3 gedetailleerd laat zien, dempt tweeverdienerschap 
de terugval in huishoudensinkomen bij werkloosheid. In dit opzicht is de huidige 
 situatie gunstiger dan die in de jaren tachtig van de vorige eeuw: in 1981 had slechts 
37% van de werkenden een partner met betaald werk.12

Daarnaast hebben veel huishoudens tegenwoordig een buffer aan vermogen: 40% 
van de huishoudens met loon als belangrijkste inkomensbron heeft een vermogen 
van 40.000 euro of meer (cbs 2009g). Dat is wel deels in de vorm van een eigen huis, 
en dus niet onmiddellijk beschikbaar om een verlies aan inkomen mee op te vangen. 
In principe zou er echter een hypotheek genomen kunnen worden op de overwaarde.

De groep met het grootste risico op werkloosheid, de jongeren tot en met 24 jaar, 
heeft echter vaak nog geen werkende partner (zie tabel 2.5), en doorgaans een 
beperkte vermogensbuffer. Hun uitkeringsrechten zijn beperkt: door hun geringe 
arbeidsverleden duurt een eventuele ww-uitkering niet lang. Sinds 1 oktober 2009 
hebben ze bovendien niet meer zonder meer recht op een bijstandsuitkering; 
p ersonen tot en met 27 jaar vallen nu onder de Wet investeren in jongeren (wij). 
Daarin is bepaald dat hun woongemeente hun een baan, scholing of een combinatie 
van beide moet aanbieden – een ambitieuze doelstelling in de huidige economische 
context. Alleen als dat inkomen te laag is, of de gemeente geen werk-leeraanbod kan 
doen, kan de jongere aanspraak maken op een uitkering (een aparte inkomensvoor-
ziening in de wij, die ten laste van het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand 
(Wwb) komt). Als jongeren weigeren gebruik te maken van een werk-leeraanbod 
hebben zij geen recht op de inkomensvoorziening. De werkloosheid onder jongeren 
duurt echter meestal niet heel lang.

Omdat andere risicogroepen gemiddeld ouder zijn, hebben zij beduidend vaker een 
werkende partner. Onder de laagopgeleide mannen en de mannen van niet-westerse 
herkomst is het percentage met een partner die ten minste twaalf uur per week werkt 
echter lager dan gemiddeld. Zij lopen dus niet alleen vaker het risico om werkloos te 
worden, maar bij eventuele werkloosheid is er ook minder vaak een partnerinkomen 
dat de terugval in huishoudensinkomen kan dempen. Ook onder mannen van 55 jaar 
en ouder, een groep met een grote kans op langdurige werkloosheid, is het percen-
tage met een werkende partner lager dan gemiddeld.
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Tabel 2.5
Aandeel met werkende partner, uitgesplitst naar risicogroepa

geen 
partner

partner 
zonder 
betaald 
werk

partner met 
betaald werk 
van 1-11 uur 
per week

partner met 
betaald werk 
van 12 uur 
of meer per 
week totaal

groot deel met verhoogd risico op werkloosheid

werknemers en schoolverlaters 15-24 jaar

mannen en vrouwen 79 2 2 18 100

bovengemiddeld deel met verhoogd risico op werkloosheid

werknemers 25-44 jaar

man, niet-westers allochtoon 30 27 9 34 100

man, ≤ vmbo-opleiding 28 17 18 37 100

man, mbo-opleiding 28 12 16 44 100

vrouw, niet-westers allochtoon 31 8 1 60 100

vrouw, ≤ vmbo-opleiding 21 6 1 72 100

werknemers 45-64 jaar

man, niet-westers allochtoon 23 32 12 33 100

man, ≤ vmbo-opleiding 20 28 22 30 100

groot deel met verhoogd risico op langdurige werkloosheid

werknemers 55-64 jaar

man 15 33 20 32 100

vrouw 27 25 5 43 100

bovengemiddeld deel risico op grote inkomensterugval

zelfstandigen in het particuliere bedrijfs-
leven

mannen en vrouwen 20 13 14 53 100

totaal 30 11 9 50 100

a Het betreft hier alleen werkenden met een baan van twaalf uur of meer per week. Hun partner wordt als werkend 
beschouwd als deze minimaal één uur per week werkt.

Bron: CBS (EBB 2007) SCP-bewerking

Zelfstandigen hebben ongeveer net zo vaak een werkende partner als gemiddeld, 
maar dat zal de veelal forse inkomensterugval niet altijd dempen: bij een deel van 
deze groep werkt de partner namelijk in hetzelfde bedrijf. Er is dan geen sprake van 
risicospreiding, maar juist van risicoconcentratie: als het ene inkomen achteruitgaat, 
gaat het partnerinkomen dat ook.
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2.5 Mogelijkheden voor compensatie van het inkomensverlies door de partner

Als één van beide partners werkloos raakt, kan de ander proberen het inkomensver-
lies te verkleinen door meer uren te gaan werken of ook betaald werk te gaan zoeken 
als hij of zij dat voorheen niet had. Dit wordt wel het added worker effect genoemd. De 
kans dat een niet-werkende partner aan de slag komt, is in tijden van economische 
neergang waarschijnlijk niet zo groot, zeker als deze geen recente werkervaring 
heeft. Amerikaans onderzoek laat dan ook zien dat het toegevoegde arbeidseffect 
klein is (Lundberg 1985; Maloney 1987; Stephens 2001; Juhn en Potter, 2007). In 
Japan, waar veel minder getrouwde vrouwen werken en er dus meer ruimte is voor 
vergroting van hun arbeidsparticipatie, lijkt de invloed iets groter te zijn (Kohara 
2008).

In Nederland ligt de arbeidsparticipatie van vrouwen hoog, maar zij werken veel in 
deeltijd. Daardoor zijn er meer mogelijkheden om de arbeidsduur te vergroten wan-
neer hun partner werkloos wordt dan in andere landen. Uitbreiding van het aantal 
werkuren door werkende partners is vermoedelijk gemakkelijker te realiseren dan 
het vinden van een baan door een niet-werkende partner. Een werkende partner heeft 
immers per definitie recente werkervaring en een ingang bij een bedrijf.

Het risico op baanverlies door de economische neergang is vooral hoog onder 
mannen met een lagere of middelbare opleiding. Van de werkende mannen met een 
partner heeft 60% een partner met een parttime baan. 27% heeft een partner met 
een parttime baan in de sectoren zorg/welzijn of onderwijs. Juist daar is de komende 
jaren behoefte aan nieuw personeel door respectievelijk de stijgende vraag naar 
gezondheidszorg en de (pre)pensionering van een groot aantal oudere leerkrachten. 
Een terugval in huishoudensinkomen door eventuele werkloosheid van de man kan 
bij deze groep in beginsel dus voor een deel worden opgevangen door het aantal 
werkuren van de vrouw uit te breiden.

Voor zover ons bekend is in Nederland niet onderzocht welk deel van de partners 
meer uren wil gaan werken bij werkloosheid van de ander, en hoeveel procent er in 
slaagt deze wens te realiseren. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat part-
ners vooral meer uren gaan werken als de werkloosheid langer lijkt te gaan duren 
en/of de financiële problemen groot zijn. Waarschijnlijk breiden ze ook eerder hun 
arbeidsduur uit als ze een kleine parttime baan hadden, omdat er dan meer ruimte is 
voor urenuitbreiding. Bij de tweeverdienerhuishoudens met de grootste procentuele 
inkomensterugval – waar de werkloos geworden partner meer dan het maximum-
dagloon verdiende, vergelijk paragraaf 3.3 – zijn de mogelijkheden voor urenuitbrei-
ding echter in veel gevallen beperkt. Dit betreft vaak hoogopgeleiden, van wie de 
partner die het werk behoudt al een fulltime of grote parttime baan heeft.
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2.6  Conclusies

De werkloosheid stijgt in 2010 naar verwachting tot 8%. Ook in 2011 zal deze hoog 
zijn. Vermoedelijk loopt de werkloosheid het meest op onder jongeren tot 25 jaar 
– vooral als zij een lagere opleiding hebben (meisjes), of hooguit een middelbare 
(jongens), dan wel van niet-westerse herkomst zijn (jongens en meisjes). Daarnaast 
neemt de werkloosheid waarschijnlijk substantieel toe bij mannen boven de 25 jaar 
met een lage opleiding of van niet-westerse herkomst, mannen van 25-45 jaar met 
een middelbare opleiding, en vrouwen van 25-45 jaar met een lagere opleiding. In de 
groep vrouwen met een middelbare of hogere opleiding en 45-plus mannen met een 
hogere opleiding heeft slechts een klein deel een verhoogd risico op werkloosheid. 
Dat komt doordat zij vaak bij de (semi)overheid werken.

Er is in het huidige beleid veel aandacht voor de problematiek van schoolverlaters 
(o.a. de Wet investeren in jongeren). Deze groep heeft inderdaad een sterk verhoogde 
kans op werkloosheid. Het is desondanks de vraag of deze groep zoveel extra aan-
dacht nodig heeft. De ‘arbeidsmarktdruk’ van schoolverlaters is momenteel rela-
tief gering. Schoolverlaters vormen in 2009 naar schatting 3,4% van de werkzame 
beroepsbevolking, terwijl dat in de jaren tachtig rond 5% lag. Dit betekent dat de 
huidige arbeidsmarkt, ook al is er sprake van recessie, in staat zou moeten zijn een 
veel groter aandeel van de schoolverlaters op te vangen dan tijdens de recessie van de 
jaren tachtig het geval was. Bovendien hebben schoolverlaters later in hun loopbaan 
weinig last van een ongunstige start. Het is de vraag of de extra maatregelen voor 
schoolverlaters niet tot een self-fulfilling prophecy leiden, en mogelijk een averechts 
effect krijgen. Schoolverlaters gaan er dan van uit dat hun vooruitzichten op de 
arbeidsmarkt slecht zijn, voor werkgevers kan de verleiding groot zijn om echte vaca-
tures om te zetten in goedkopere stage- of leerwerkplekken. De Zweedse hoogleraar 
Anders Forslund stelt dan ook dat jonge werklozen de verkeerde doelgroep zijn: ‘Die 
redden zich wel, de overheid kan beter investeren in werklozen die oud, laagopgeleid 
en immigrant zijn’ (ser 2009: 6). Dezen blijven immers vaak langdurig werkloos.

Werknemers van 55 jaar en ouder hebben een veel kleinere kans werkloos te raken 
dan jongeren, maar als zij werkloos worden, is het voor hen lastig nieuw werk te 
vinden. Dat is tegenwoordig eerder een financieel probleem dan vroeger, omdat de 
ww-uitkering eerder stopt en de toegang tot alternatieve uitstroomroutes beperkt 
is. Een deel van de oudere werklozen zal bij beëindiging van de uitkering nog geen 
nieuwe baan hebben gevonden, en daardoor financieel in de problemen belanden. 
Ook laagopgeleiden en niet-Westerse allochtonen doen er relatief lang over om een 
nieuwe baan te vinden als zij werkloos zijn geworden. Hun baanzoekduur is gemid-
deld genomen wel korter dan die van ouderen. Hun risico op baanverlies is daarente-
gen groter.
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Veel huishoudens bestaan tegenwoordig uit tweeverdieners. Dat is gunstig, want dat 
dempt de procentuele terugval in huishoudensinkomen bij werkloosheid van één van 
de partners. Ook is het in beginsel mogelijk het aantal uren dat de andere partner 
maakt uit te breiden, om zo de inkomensgevolgen te beperken: veel Nederlandse 
vrouwen werken immers parttime in sectoren die minder getroffen worden door de 
economische recessie (zorg/welzijn, onderwijs). De dempende werking van een part-
nerinkomen is vooral van belang bij langdurige werkloosheid en/of als de terugval in 
persoonlijk inkomen groot is. Oudere mannen, laagopgeleide mannen en mannen 
van niet-Westerse herkomst hebben echter minder vaak een werkende partner dan 
gemiddeld, terwijl werkloosheid bij hen vaak lang duurt. Bij tweeverdieners met een 
hoger inkomen (en door het maximumdagloon een procentueel sterke inkomenste-
ruggang in de ww) is er per definitie een partnerinkomen, maar zal de mogelijkheid 
voor urenuitbreiding door de partner vaak geringer zijn, omdat deze paren vaak 
hoger opgeleid zijn en de partner al veel uren werkt.
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3 De inkomenspositie van werklozen

Arjan Soede, Cok Vrooman en Jean Marie Wildeboer Schut

3.1 Inleiding

Als mensen werkloos worden gaat hun inkomen er gewoonlijk op achteruit. De mate 
waarin dat gebeurt hangt in belangrijke mate af van het institutionele kader: de toe-
gangsvoorwaarden van de werkloosheids- en bijstandsregelingen, de hoogte en duur 
van de uitkeringen en toeslagen, en de manier waarop het stelsel wordt uitgevoerd. 
Dit hoofdstuk geeft op drie manieren een beeld van de inkomensachteruitgang bij 
werkloosheid. Eerst wordt nagegaan hoe de werkloosheids- en bijstandsuitkeringen 
zich tijdens de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, en hoe dat heeft doorgewerkt 
in de ‘prestaties’ van het stelsel: de wettelijke aanspraken in termen van uitkerings-
hoogte en uitkeringsduur. Vervolgens wordt geschetst hoe de inkomens van mensen 
zonder baan zich in de loop der tijd feitelijk hebben ontwikkeld, en of dat gepaard 
ging met veranderingen in de mate van armoede. Ook wordt nagegaan of de stelsel-
veranderingen in de praktijk hebben doorgewerkt in veranderingen in de publieke 
appreciatie van de werkloosheids- en bijstandsregelingen. Tenslotte wordt via simu-
laties in kaart gebracht welke veranderingen in het huishoudensinkomen mensen 
kunnen verwachten als ze nu werkloos worden.

3.2 Werkloosheidsregelingen en bijstandsuitkeringen sinds de jaren tachtig

In het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 (scp 1998), dat een terugblik op 25 jaar sociale 
zekerheid bevat, werd geconstateerd dat het stelsel aan het begin van de recessie van 
de jaren tachtig ruim was opgezet. Het was sterk gericht op de inkomensgarantie, 
en aan de instroomzijde open, maar aan de uitstroomkant tamelijk gesloten. Dit 
maakte het toenmalige stelsel niet goed bestand tegen de crisis die volgde:

De brede personenkring, gunstige toegangsvoorwaarden, hoge minimumuitkeringen én 
hoge vervangingsuitkeringen, het beperkte instrumentarium ter bevordering van uit-
stroom naar arbeid, en een niet al te streng uitvoeringsapparaat dat politiek werd gesanc-
tioneerd, maakten het waarschijnlijk dat een economische recessie zou leiden tot een 
uitstoot van minder productieven uit het arbeidsproces, die bij een economische opbloei 
moeilijk uit de sociale zekerheid gehaald zouden kunnen worden (scp 1998: 424).

Tegen die achtergrond is sinds die tijd een groot aantal aanpassingen in het systeem 
aangebracht. Enkele belangrijke institutionele ontwikkelingen die in dit verband van 
belang zijn, worden hier kort toegelicht. Het accent ligt daarbij op de  aanpassingen 



31De inkomenspositie van werklozen

in de werkloosheids- en bijstandsregelingen, omdat die voor de inkomens- en 
arbeidsmarktpositie van mensen die het risico lopen hun baan te verliezen de 
grootste betekenis hebben. Dat laat onverlet dat ook in andere opzichten grote ver-
anderingen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld in de verschillende toeslagen, de 
instrumenten gericht op re-integratie en de uitvoeringsstructuur (zie bv. scp, 1998, 
2002; Jehoel-Gijsbers, 2007).

Ontwikkeling van werkloosheidsrechten
In 1952 werden de vooroorlogse vrijwillige – door de overheid gesubsidieerde – werk-
loosheidskassen van de vakbonden vervangen door een verplichte collectieve verzeke-
ring voor alle werknemers, de Werkloosheidswet (ww). In 1965 werd de risicodekking 
in de ww belangrijk uitgebreid: het uitkeringspercentage werd voor alle gerechtigden 
verhoogd tot 80% van het laatstverdiende loon, de uitkeringsduur werd verlengd van 
21 naar 26 weken en de loongrens voor verzekering van het werkloosheidsrisico werd 
afgeschaft. In hetzelfde jaar werden ook de Wet werkloosheidsvoorziening (wwv) en 
de Rijksgroepsregeling voor werkloze werknemers (rww) geïntroduceerd. De wwv 
was een door de overheid verstrekte voorziening die maximaal twee jaar duurde, 
waarbij er een relatie met het laatstverdiende loon bestond. Gehuwde vrouwen die 
geen kostwinner waren, konden geen aanspraak maken op deze regeling. Voor werk-
lozen die geen recht (meer) hadden op een ww- of wwv-uitkering werd de rww inge-
voerd, als collectieve regeling binnen de Algemene bijstandswet (zie verder), waarbij 
voor de rechthebbenden een sollicitatieverplichting bestond.

In 1981 werd de toegangsdrempel tot de Werkloosheidswet verhoogd door de 
invoering van een striktere referte-eis. Om in aanmerking te komen voor een ww-
uitkering moest men vanaf dat moment in het voorafgaande jaar 130 dagen hebben 
gewerkt, tegenover 65 voorheen.

In 1984 werd een voorschot genomen op een aangekondigde verlaging van de uit-
keringspercentages van de bovenminimale uitkeringen. Hiertoe werd de grondslag 
voor de uitkeringshoogte van ww, en wwv, het dagloon, tweemaal met 3% gekort. 
In 1985 werden de uitkeringspercentages voor ww en wwv daadwerkelijk verlaagd 
tot 70%. De uitkeringsduur van de wwv werd toen ook naar leeftijd gedifferentieerd.

Bij de stelselherziening van 1 januari 1987 werd onder andere de nieuwe Werkloos-
heidswet (nww) ingevoerd. Hierin werden de oude ww en wwv samengevoegd en 
werd het verband tussen de werkloosheidsuitkering en het arbeidsverleden sterker 
gemaakt. Om aanspraak te kunnen maken op een ww-uitkering van 70% van het 
laatstverdiende loon, moest men in het jaar voorafgaand aan het ontslag in ten 
minste 26 weken hebben gewerkt. Na een half jaar kon deze uitkering worden ver-
lengd, als men voldeed aan de 3-uit-5-eis: men moest in de voorafgaande vijf jaar ten 
minste drie jaar acht uur of meer per week hebben gewerkt. De duur van de verlengde 
uitkering werd bepaald door het totale arbeidsverleden. Na afloop van de verlengde 
uitkering bestond er recht op een vervolguitkering van één jaar op minimumniveau. 
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Via de nieuwe Toeslagenwet (tw) werden in de werknemersverzekeringen aanvullin-
gen tot het sociaal minimum geboden.

Bij de stelselherziening werd ook een afzonderlijke voorziening voor oudere 
werklozen ingevoerd die geen recht (meer) hadden op de loongerelateerde werk-
loosheidsuitkering. Door deze Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemers (ioaw) bleven zij geheel of gedeeltelijk gevrijwaard 
van de vermogenstoets van de bijstandswet. Het inkomen van de partner wordt 
echter wel in beschouwing genomen.

In 1995 werd de nww herzien. De voornaamste wijziging was dat men om in aan-
merking te komen voor een uitkering moet voldoen aan een ‘dubbele’ arbeidsverle-
deneis: de 26-uit-39-wekeneis (voor het jaar voorafgaand aan de werkloosheid), en de 
vier-uit-vijf-jaren eis. Indien men aan beide criteria voldeed, bestond gedurende een 
half tot vijf jaar recht op een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon, waarbij 
de duur afhing van het totale arbeidsverleden. Daarna kon men twee jaar lang aan-
spraak maken op een vervolguitkering van 70% van het minimumloon. Bij mensen 
van 57,5 jaar of ouder liep deze tot het 65e jaar door. Wie uitsluitend voldeed aan de 
26-uit-39-wekeneis, was aangewezen op een kortdurende uitkering op minimum-
niveau, die een half jaar duurde.

De vervolguitkering op minimumniveau werd in 2003 weer afgeschaft. Voor mensen 
met een kort arbeidsverleden leidde dit tot een relatief sterke duurverkorting, terwijl 
ouderen niet langer automatisch tot de pensioenleeftijd recht op ww hadden. Zij 
kwamen na afloop van de ww-uitkering nog wel in aanmerking voor de ioaw.

Vanaf 2006 bestaat er recht op een werkloosheidsuitkering indien men in 26 van de 
voorgaande 36 weken heeft gewerkt. Dit geeft recht op een loongerelateerde basisuit-
kering van drie maanden. Tijdens de eerste twee maanden is de ww-uitkering boven-
dien verhoogd tot 75%. De uitkering wordt met maximaal 35 maanden verlengd 
indien men daarnaast voldoet aan de vier-uit-vijf-jaren eis. De totale duur van de 
uitkering in maanden is gelijk aan het arbeidsverleden in jaren (maximaal 38 maan-
den, de basisuitkering van drie maanden meegerekend). Mensen die niet aan de vier-
uit-vijf-jaren eis voldoen, hebben niet langer recht op een minimumuitkering van zes 
maanden, maar op de loongerelateerde basisuitkering van drie maanden.

In december 2009 is de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (iow) ingevoerd, 
een tijdelijke regeling die tot 2016 zal doorlopen. Mensen die op het moment van 
werkloos worden 60 jaar of ouder zijn, en ten minste drie maanden ww hebben ont-
vangen, krijgen op basis hiervan tot het 65e jaar een minimumuitkering. Zij blijven 
wel sollicitatieplichtig, maar er wordt niet gekeken naar het vermogen of – anders 
dan bij de ioaw – de inkomsten van de partner.
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De maximale uitkeringstermijn in de werkloosheidsregelingen
Door de vele wijzigingen is de maximale duur van de ww- en wwv-uitkeringen in de 
loop der tijd sterk veranderd. Figuur 3.1 geeft bij drie casussen een overzicht hiervan 
voor de periode 1979-2009: mensen die op het moment dat zij werkloos worden resp. 
25, 40 en 58 jaar oud zijn. In alle drie de gevallen is verondersteld dat er vanaf het 20e 
jaar onafgebroken is gewerkt.

In de eerste jaren van de hier beschouwde periode zijn de uitkeringsrechten niet 
naar leeftijd gedifferentieerd en duurt de ww/wwv-uitkering voor alle casussen 
twee jaar. Daarna zijn de rechten voor de 58-jarige werkloze veruit het ruimst. In de 
periode 1985-2002 loopt de ww-uitkering door tot het 65e jaar. Vervolgens worden 
de ww-rechten in de periode 2003-2005 beknot tot vijf jaar, en daarna tot drie jaar en 
twee maanden. Vanaf 2006 eindigt de ww-uitkering voor de casus dus op de leeftijd 
van 61 jaar en 2 maanden; daarna is hij aangewezen op de middelgetoetste ioaw. Er 
bestaat voor de casus geen recht op de nieuwe iow-regeling (2009), omdat hij op het 
moment van werkloos worden jonger was dan 60; partnerinkomsten leiden dus na 
afloop van de ww tot een lagere uitkering.

Figuur 3.1
Maximale uitkeringstermijn in maanden voor drie casussen, niet-middelgetoetste 
werkloosheidsregelingen (1979-2009)

Bron: SCP
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Voor de 40-jarige steeg de maximale uitkeringsduur in de ww de afgelopen decennia 
in twee stappen. Bij de stelselherziening van 1987 loopt deze op van tweeënhalf naar 
drie jaar, en vanaf 1995 werd dit door de langere vervolguitkering maximaal vier jaar. 
Dit halveert in 2003 door de afschaffing van de vervolguitkering, en daalt in 2006 tot 
22 maanden vanwege de nieuwe wijze van relatering van de uitkeringstermijn aan 
het aantal gewerkte jaren.
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25-jarigen met vijf jaar werkervaring gingen er bij de stelselherziening van 1987 op 
achteruit: hun uitkeringsrechten werden met een half jaar ingeperkt. In 1995 profi-
teerden echter ook de jongeren met een toereikend arbeidsverleden van de langere 
vervolguitkering; de maximale uitkeringstermijn liep op tot 2,75 jaar. Door het 
schrappen van de vervolguitkering werd dit in 2003 teruggebracht tot negen maan-
den. Vanaf 2006 duurt de ww-uitkering voor deze casus maximaal vijf maanden.

Afgemeten aan de duur van de niet-middelgetoetste werkloosheidsregelingen zijn de 
uitkeringsrechten voor 40-jarigen en vooral voor jongeren afgezet tegen de situatie 
aan het begin van de jaren tachtig (en zeker ten opzichte van de periode 1995-2002) 
duidelijk verslechterd. In die zin zijn zij minder goed bestand tegen een economische 
crisis die lange tijd aanhoudt en de daarbij behorende langere werkloosheidsduur.

Voor ouderen geldt dat minder. De uitkering van 58-jarige werklozen duurt wel-
iswaar minder lang dan in de periode 1985-2002, toen het ww-recht bij deze groep 
doorliep tot het 65e levensjaar. De maximale uitkeringstermijn is echter nog steeds 
acht maanden langer dan aan het begin van de jaren tachtig, en na afloop van de ww-
periode wacht hen niet de bijstand, maar het minder strenge vangnet van de ioaw 
(en voor 60-plussers vanaf eind 2009 de iow).

Vervangingsratio’s in de werkloosheidsregelingen
Niet alleen de uitkeringstermijn maar ook de hoogte van de werkloosheidsuitkerin-
gen is in de loop der jaren sterk veranderd. Figuur 3.2 laat voor dezelfde casussen 
zien hoe het uitkeringspeil in de ww/wwv zich in de afgelopen dertig jaar heeft 
ontwikkeld, gespecificeerd voor verschillende uitkeringsduren. De bruto uitkerings-
bedragen zijn hier uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde brutoloon van 
werknemers, de zogeheten bruto vervangingsratio. Dat is een indicatie voor de mate 
waarin werklozen erin slagen hun eerder bereikte levensstandaard bij werkloosheid 
in stand te houden. Ook hier zijn de middelgetoetste regelingen (Algemene bijstand, 
rww en ioaw) buiten beschouwing gelaten.

In algemene zin is ook hier het beeld voor de 58-jarige het gunstigst. Aan het begin 
van de hier beschouwde periode was de vervangingsratio in de eerste twee werkloos-
heidsjaren 75 à 80%. Daarna werd deze lager: gemiddeld 37,5% in het derde werk-
loosheidsjaar (de wwv-uitkering is na tweeënhalf jaar afgelopen), en geen uitkering 
in het vierde jaar. Na de stelselherziening van 1987 kregen ouderen tijdens de eerste 
vier werkloosheidsjaren altijd een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon. 
Dat bleef lange tijd onveranderd; het schrappen van de tweejarige vervolguitkering in 
2003 had voor deze groep pas effect vanaf het vijfde werkloosheidsjaar. Vanaf 2006 
leidde de maximering van de uitkeringsduur tot 38 maanden ertoe dat de gemiddelde 
vervangingsratio in het vierde jaar afnam tot 12%; alleen de eerste twee maanden van 
dat jaar bestaat immers ww-recht. Over de eerste zes werkloosheidsmaanden bezien 
is de vervangingsratio bij ouderen vanaf 2006 juist iets hoger, aangezien de uitkering 
in de eerste twee maanden van werkloosheid 75% bedraagt.
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Bij de casus van 40 jaar was de vervangingsratio tijdens de eerste twee werkloos-
heidsjaren in de periode 1979-2005 identiek aan die van de 58-jarige. Vanaf 2006 lag 
het kengetal in het tweede werkloosheidsjaar echter lager (gemiddeld 58% op jaar-
basis): de ww-uitkering houdt dan voor deze casus na 22 maanden op.

Tijdens het derde werkloosheidsjaar had de 40-jarige in de periode 1979-1984 een 
half jaar recht op wwv ter hoogte van 75%. Op jaarbasis was de vervangingsratio in 
deze periode dus 37,5%, net als voor de 58-jarige. In 1985 en 1986 daalde dat tot 35%, 
omdat de uitkeringshoogte tot 70% werd teruggebracht. Na de stelselherziening van 
1987 kreeg deze casus in het gehele derde jaar recht op een ww-uitkering ter hoogte 
van 70% van het minimumloon. Dat kwam in die periode overeen met ongeveer 
37% van het gemiddelde loon van een werknemer. Tot 2003 bleef dat ongewijzigd, 
hoewel de vervangingsratio licht daalde, omdat het minimumuurloon minder sterk 
steeg dan het gemiddelde uurloon van werknemers. Daarna werd de vervolguitkering 
afgeschaft en bestond voor de 40-jarige in het derde werkloosheidsjaar geen recht 
meer op ww.

Gedurende het vierde werkloosheidsjaar kon deze casus tussen 1979 en 1995 geen 
aanspraak maken op een ww-uitkering. Vanaf 1995 was dat wel mogelijk, door de 
uitbreiding van de duur van de vervolguitkering tot twee jaar. De vervangingsratio 
werd toen even hoog als tijdens het derde werkloosheidsjaar. In 2003 zakte het peil 
echter weer naar nul, doordat de vervolguitkering werd afgeschaft.

In de periode 1979-1984 was de vervangingsratio voor de 25-jarige gelijk aan die van 
de andere twee casussen. In 1985 werd het uitkeringsrecht in het derde werkloos-
heidsjaar beëindigd. Bij de stelselherziening van 1987 daalde ook de vervangingsra-
tio in het tweede werkloosheidsjaar, tot gemiddeld 49%. Vanaf dat moment duurt de 
loongerelateerde fase voor deze casus een jaar; in het tweede jaar kan men aanspraak 
maken op een uitkering van 70% van het minimumloon. Omdat het gemiddeld 
uurloon van deze leeftijdsklasse lager is, wordt de vervangingsratio bij die uitkering 
hoger dan in het geval van de 40-jarige.

De ww-herziening van 1995 leidde ertoe dat de vervangingsratio in het tweede 
half jaar van werkloosheid (maand 7-12) afnam: de loongerelateerde fase duurde voor 
jongeren toen nog maar negen maanden. In het derde werkloosheidsjaar ontstond 
door de verlenging van de vervolguitkering echter weer een uitkeringsrecht op mini-
mumniveau (tot maand 34).
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Figuur 3.2
Vervangingsratio’sa naar uitkeringsduur voor drie casussen, niet-middelgetoetste werkloosheids-
regelingen (1979-2009)
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De afschaffing van de vervolguitkering in 2003 leidde ertoe dat er na het eerste jaar 
geen recht meer bestond op ww; de vervangingsratio daalde dus naar nul. Omdat de 
loongerelateerde fase voor deze casus toen nog maar negen maanden duurde, nam 
de vervangingsratio over het tweede halve werkloosheidsjaar bij de jongere ook af, 
tot gemiddeld 35%.

De ww-herziening van 2006, ten slotte, leidde ertoe dat in het tweede halve 
werkloosheidsjaar de vervangingsratio tot nul daalde. Tijdens het eerste halve 
werkloosheidsjaar daalt de vervangingsratio bij deze casus iets (60%): de wat hogere 
uitkeringen in de eerste twee maanden wegen niet op tegen het wegvallen van de 
uitkering na vijf maanden.

Al met al duiden deze cijfers erop dat de ‘bescherming van de verworven levensstan-
daard’, van oudsher een centrale functie in de werkloosheidsverzekering (zie Vroo-
man 2009: 111-118), in de loop der tijd steeds meer naar de achtergrond is gedrongen. 
Dat geldt in het bijzonder bij werkloosheid van langere duur (twee jaar of meer); en 
het meest voor jongeren. Ook als hij voor zijn leeftijd een behoorlijk arbeidsverleden 
heeft, is de vervangingsratio voor iemand van 25 jaar de afgelopen dertig jaar sterk 
gedaald. Terwijl een jongere aan het begin van de jaren tachtig aanspraak kon maken 
op een ww-uitkering van 80% gedurende een jaar, gevolgd door een wwv-uitkering 
van 75% die twee jaar duurde, resteert hem na de laatste herziening van de ww een 
uitkering van 70% gedurende vijf maanden.

Bij 40-jarigen is de vervangingsratio in het eerste werkloosheidsjaar in de onder-
zochte periode iets gedaald. Over het tweede jaar bezien is het kengetal sterker 
afgenomen, doordat sinds 2006 de uitkering na 22 maanden stopt. In het derde jaar 
is bij deze casus sprake van een terugloop van een half jaar wwv ter hoogte van 70% 
van het eerder verdiende loon rond 1980, tot in het geheel geen uitkeringsrecht vanaf 
2006. Tijdens het vierde werkloosheidsjaar is de situatie ongewijzigd: net als in 1980 
waren er geen aanspraken, de vervolguitkering waarop men tussen 1995 en 2002 
aanspraak kon maken was voor deze groep niet meer dan een intermezzo.

De 58-jarige komt er het best vanaf. Weliswaar is de vervangingsratio in de eerste 
twee werkloosheidsjaren ook bij deze casus tussen 1979 en 2009 gedaald, maar daar 
staat tegenover dat hij recht heeft op een volledig loongerelateerde uitkering in het 
derde jaar. In het vierde jaar bestaat maar twee maanden recht, maar via de ioaw 
kan hij nog steeds aanspraak maken op een minimumuitkering tot het 65e jaar (al 
kent die regeling, anders dan de ‘oude’ vervolguitkering van de ww, nog steeds een 
middelentoets).

Kijkend naar de rechten binnen de werkloosheidsregelingen zijn jonge werklozen 
dus minder goed bestand tegen een crisis die langer dan vijf maanden duurt. Mensen 
van rond de 40 jaar kunnen, ook als zij vanaf hun twintigste hebben gewerkt, aan het 
eind van het tweede werkloosheidsjaar aangewezen raken op het sociaal minimum. 
Ouderen zijn er weliswaar op achteruitgegaan, maar hebben meer speling dan de 
andere leeftijdsgroepen: bij een arbeidsverleden van 38 jaar belanden zij in het vierde 
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werkloosheidsjaar op een minimumniveau, maar voor hen geldt een gunstiger mid-
delentoets dan bij jongeren.

Publieke perceptie van de toereikendheid van de ww
In het onderzoek ‘Culturele Veranderingen in Nederland’ van het Sociaal en 
 Cultureel Planbureau wordt al geruime tijd nagegaan in hoeverre de bevolking 
tevreden is over de sociale uitkeringen. Uit figuur 3.3 blijkt dat het aandeel mensen 
dat de ww ontoereikend vond in de periode 1979-2008 aan vrij sterke schommelin-
gen onderhevig was. Rond 1980 vond slechts een kleine minderheid van de bevolking 
(11% à 12%) dat deze uitkering tekortschoot. Vanaf 1983 kwam het peil echter fors 
hoger te liggen (29%), en de stijging zette door tot in 1989, toen de ontevredenheid 
het hoogst was van alle jaren (ruim 38%). Daarna fluctueerde de mate van ontevre-
denheid rond de 30%, met hausses in 1996 (38%) en 2004-2006 (34%-36%), en baisses in 
1991 (24%) en 2000-2002 (20%-21%). In 2008, het laatst beschikbare meetpunt, vond 
bijna een derde van de bevolking (32%) dat de ww ontoereikend was.

Onder werklozen ligt de ontevredenheid in de meeste jaren ongeveer 10 procent-
punten hoger en is de trend globaal hetzelfde. Bij deze categorie wordt het beeld 
echter enigszins vertekend door de soms kleine aantallen en de wisselende samen-
stelling van de werklozengroep (in samenhang met de mate van werkloosheid).

Figuur 3.3
Opvattingen over toereikendheid van de WW; percentage ‘onvoldoende’ (1979-2008)

Bron: SCP (Culturele Veranderingen in Nederland)
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Het is vanzelfsprekend interessant na te gaan of de hiervoor geschetste verande-
ringen in de ww van invloed zijn geweest op het oordeel over de toereikendheid 
ervan. Uit een eenvoudige analyse op basis van de geaggregeerde gegevens komt 
de economische conjunctuur als de belangrijkste determinant naar voren: als het 
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werkloosheidspercentage met 1 procentpunt oploopt, stijgt het aandeel mensen dat 
de ww ontoereikend vindt met 2,8%. Maar sommige stelselwijzigingen zijn ook van 
grote invloed geweest. Door het verlagen van het uitkeringspercentage in het midden 
van de jaren tachtig nam de ontevredenheid over de ww met bijna 10 procentpunten 
toe. Ook de afschaffing van de vervolguitkering in 2003 had een vrij grote invloed 
op de publieke perceptie van de ww (+8 procentpunten), maar die is statistisch niet 
significant (p = 0,13). Andere stelselwijzigingen (de herzieningen van 1987, 1995 en 
2006) gingen eveneens gepaard met een toename van de ontevredenheid over de ww, 
maar die was kleiner en niet significant.

Veranderingen in de bijstandsregeling
Met de uit 1965 daterende Algemene bijstandswet (abw) werd een universeel vangnet 
gecreëerd, dat brak met de beginselen van de oude Armenwet. De overheid vervulde 
niet langer een complementaire rol ten opzichte van de particuliere en kerkelijke 
liefdadigheid, maar kreeg de plicht tot bijstandsverlening aan iedere Nederlander 
die niet over de middelen beschikte om te voorzien in de noodzakelijke kosten 
van bestaan. Aan het vangnet werden twee beperkingen gesteld: de bijstand werd 
beschouwd als een ‘naliggende voorziening’ (men kon er geen aanspraak op maken 
als men nog recht had op een ander type uitkering van voldoende niveau), en de 
bijstandsaanvrager en zijn gezinsleden werden aangesproken op de eigen verant-
woordelijkheid, voorafgaand aan de bijstandsverlening door de overheid (hetgeen 
middelentoetsing en sollicitatieverplichtingen rechtvaardigde).

In de jaren zeventig werden de bijstandsuitkeringen aanvankelijk verhoogd, maar 
in de periode 1979-1981 werden de uitkeringen gedeeltelijk bevroren; ze bleven ieder 
half jaar 0,5% achter bij de loonontwikkeling. Dat gebeurde in de jaren daarna syste-
matisch. De Wet aanpassingsmechanismen minimumloon en sociale uitkeringen 
(wam, 1980) voorzag in een automatische koppeling van de uitkeringshoogte aan de 
loonontwikkelingen, waardoor de uitkeringen in beginsel welvaartsvast zouden zijn. 
Onder druk van de verslechterde economische omstandigheden werd de wam vanaf 
1980 echter regelmatig geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld. Uitkeringsge-
rechtigden die langdurig op een minimumuitkering waren aangewezen kregen door 
eenmalige uitkeringen enige compensatie voor de geldontwaarding. In de praktijk 
waren de uitkeringen daardoor niet welvaartsvast voor alle gerechtigden, maar 
slechts waardevast voor een selecte groep.

De Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden (wka), die in 1991 werd inge-
voerd, had als uitgangspunt dat de uitkeringen de loongroei volgen, maar de wet 
kende twee afwijkingsgronden: een bovenmatige loonontwikkeling, en een zo sterke 
toename van het aantal uitkeringsgerechtigden dat een aanzienlijke verhoging van 
belastingen en premies noodzakelijk zou zijn. Op grond hiervan werden uitkeringen 
tussen 1992 en 1995 (gedeeltelijk) ontkoppeld.

Nadat de regeling in 1993 al voor jongeren was aangepast (schoolverlaters van 
18-21 jaar zouden in het vervolg slechts bij uitzondering in aanmerking komen voor 
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een uitkering) werd in 1996 de nieuwe Algemene bijstandswet (nabw) van kracht. 
Voor volwassen bijstandsgerechtigden waren er nog slechts drie landelijke inkomen-
snormen: 50% van het minimumloon voor alleenstaanden, 70% voor eenoudergezin-
nen, en 100% voor paren. Voor de zogenoemde woningdelers – die in 1985 een eigen 
bijstandsnorm hadden gekregen – kon dit een inkomensachteruitgang van 10 pro-
centpunten inhouden. Als de kosten van bestaan door de landelijke normbedragen 
niet worden gedekt, kunnen alleenstaanden en eenoudergezinnen van hun gemeente 
een toeslag van maximaal 20% ontvangen.

Verder moest in beginsel iedere bijstandsgerechtigde zich beschikbaar stellen 
voor betaald werk, met uitzondering van mensen ouder dan 57,5 jaar en alleen-
staande ouders die een kind jonger dan 5 jaar verzorgen. Het oude onderscheid 
tussen degenen die gebruikmaakten van een rijksgroepsregeling (langdurig werklo-
zen en zelfstandigen) en andere bijstandsontvangers (vooral eenoudergezinnen) was 
daarmee verdwenen.

Met de invoering van de Wet werk en bijstand (wwb) werd de regeling in 2004 
andermaal herzien. De gemeenten kregen meer vrijheid in de uitvoering, en werden 
daarvoor ook financieel verantwoordelijk gemaakt. De belangrijkste inkomens-
normen bleven onaangetast, maar de gemeenten kregen een financiële prikkel: de 
voor de uitkering benodigde middelen werden door het Rijk beschikbaar gesteld via 
een verdeelmodel, en als individuele gemeenten minder uitgaven, mochten ze dit 
behouden. In de praktijk leidde dit tot de brede invoering van het Work First beginsel, 
waarbij gestreefd werd instroom te voorkomen door mensen zo snel mogelijk aan 
het werk te brengen. Hierbij werd, zeker in de eerste jaren, prioriteit gelegd bij de 
relatief ‘gemakkelijke’ gevallen.

De bijstandsregeling kent een middelentoets op neveninkomsten, inkomsten van 
huisgenoten en eigen vermogen. Deze worden in beginsel in mindering gebracht op 
de bijstandsregeling. Er zijn echter enkele vrijlatingsregelingen. Zo is het vermogen 
tot ruim 5000 euro vrijgelaten voor alleenstaanden; voor paren en eenoudergezinnen 
is dat tweemaal zoveel. Eigenwoningbezitters kennen daarnaast een extra vrijla-
ting van circa 45.000 euro. Als de waarde van de woning dat bedrag overtreft, hoeft 
de woning niet eerst te worden ‘opgegeten’ voor men bijstand kan aanvragen. De 
uitkering wordt dan gewoonlijk verstrekt in de vorm van een maandelijks verstrekte 
krediethypotheek, die bij het beëindigen van de uitkering of verkoop van de woning 
moet worden terugbetaald.

Ontwikkeling van het sociaal minimum
Het sociaal minimum is het bedrag waarop mensen wettelijk minimaal recht hebben 
als zij voldoen aan de voorwaarden van de bijstandswet, eventueel aangevuld met 
kinderbijslag en diverse toeslagen. Ook voor ww-ers met een uitkering onder de 
bijstandsnorm (bijvoorbeeld omdat zij parttime werkten) is dit minimumbedrag 
richtinggevend; zij ontvangen in beginsel een aanvulling krachtens de Toeslagenwet.
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Door de tijd heen is het wettelijk gegarandeerde sociaal minimum aan vrij grote 
schommelingen onderhevig geweest, die soms ook per groep verschilden. Uit 
figuur 3.4 blijkt dat de afgelopen 30 jaar de koopkracht van het netto sociaal mini-
mum (dus na aftrek van de verschuldigde heffingen) schommelde. Enerzijds komt 
dat doordat de normbedragen niet in alle jaren volledig voor de prijsinflatie zijn 
gecorrigeerd, anderzijds is het een gevolg van beleidsmatige aanpassingen in de 
inkomensvervangende uitkeringen, de kinderbijslag, de belastingen en premies. 
Zo lag het sociaal minimum voor een alleenstaande jonger dan 65 jaar in 1977 op 
10.000 euro per jaar (omgerekend naar het prijspeil van 2007). De periode daarna 
nam het nog iets toe, met een hoogtepunt in 1979 (+4%). Er volgde een lange peri-
ode van koopkrachtdaling, die vooral in de jaren tachtig van de vorige eeuw vrij 
sterk was. Het dieptepunt werd in 1994 bereikt, toen het sociaal minimum voor een 
alleenstaande bijna 9% lager was dan in 1977 (en ruim 12% minder dan ten tijde van 
het hoogtepunt in 1979). Vanaf het midden van de jaren negentig liep de koopkracht 
grosso modo weer op, met vooral in 2001 een vrij grote sprong door de toenmalige 
belastingherziening. Rekening houdend met de prijsinflatie lag het sociaal mini-
mum voor een alleenstaande in 2007 met 9847 euro echter nog steeds onder het peil 
van 1977 (-2,6%), en dus ook onder het hoogtepunt uit 1979 (-6,2%).

Figuur 3.4
Ontwikkeling van het sociaal minimum, naar huishoudentype (1977-2007; euros per jaar, in 
constante prijzen 2007)

Bron: CBS, SCP
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De trends bij andere typen huishoudens zijn vergelijkbaar: een lichte stijging aan het 
begin van de tijdreeks, een hoogtepunt rond 1979/1980, gevolgd door een vrij snelle 
daling, die pas rond het midden van de jaren negentig omslaat in een oplopende 
tendens. Figuur 3.4 laat echter ook enkele verschillen tussen groepen zien. Vanaf het 
begin van de jaren negentig zijn ouderen fiscaal bevoordeeld, onder andere via de 
ouderenaftrek, en gingen de nettobedragen van de Algemene Ouderdomswet (aow) 
en bijstand steeds meer uiteenlopen. De 65-plussers met alleen aow hebben daar-
door – anders dan bijstandsontvangers – de inkomensteruggang van de jaren tachtig 
inmiddels (vrijwel) ingelopen. Alleenstaande ouderen komen op jaarbasis ruim 
300 euro hoger (+3,3%) uit dan in 1979, oudere paren bereiken nagenoeg hetzelfde 
niveau (–30 euro, ofwel –0,2%).

Bij (eenouder)gezinnen met kinderen zet de dalende tendens in de grafiek zich 
voort tot in 1997, maar daarna is sprake van een wat sterker herstel dan bij de niet-
gepensioneerde alleenstaanden. Hierdoor komen zij in 2007 boven de bedragen van 
1977 uit (+5% bij de eenoudergezinnen met twee kinderen, +1,6% bij de paren met 
drie kinderen). Het hoogtepunt uit 1980 is bij de gezinnen dat jaar echter nog niet 
geëvenaard (resp. –2% en –5,5%).

Publieke perceptie van de toereikendheid van de bijstand
In ‘Culturele Veranderingen in Nederland’ is ook het oordeel over de toereikend-
heid van de bijstand in kaart gebracht. In alle jaren is de ontevredenheid over deze 
regeling veel groter dan bij de ww (gemiddeld +24 procentpunten). Aan het begin 
van de jaren tachtig vond een vijfde tot een kwart van de bevolking dat de bijstands-
uitkering tekortschoot. Daarna werden hogere percentages genoteerd: in de tweede 
helft van de jaren tachtig achtte ongeveer 60% de bijstand ontoereikend, daarna liep 
dit weer iets terug, om in 1996 een hoogtepunt te bereiken (69%). Tot in 2001 (38%) 
was de tendens dalend, maar in 2004 en 2006 was de bevolking weer in meerderheid 
(56%) ontevreden over de regeling. Op het laatste meetpunt in 2008 vond 47% van 
de bevolking dat de bijstand ontoereikend was. Ook hier is de ontevredenheid groter 
bij mensen die zelf werkloos zijn, en is de trend ongeveer gelijk aan die van de totale 
bevolking (met ook hier het voorbehoud van soms kleine aantallen en een fluctue-
rende samenstelling van de categorie werklozen in het onderzoek).

Ook bij deze reeks is een korte analyse verricht om na te gaan of het oordeel van de 
bevolking over de bijstand wordt beïnvloed door de systeemaanpassingen van de 
achterliggende decennia. De publieke perceptie wordt ook in dit geval vooral bepaald 
door de economische conjunctuur: als het aandeel werklozen met 1 procentpunt toe-
neemt, stijgt de ontevredenheid over de bijstand met 4 procentpunten – beduidend 
meer dan bij de ww, waar de schommelingen in de publieke perceptie minder groot 
zijn. De ontwikkeling van het sociaal minimum (de mutaties in het gemiddelde van 
de indexcijfers in figuur 3.5, excl. gepensioneerden) heeft geen significant effect. 
Worden er dummyvariabelen ingevoerd voor de jaren waarin de bijstand ingrijpend 
is herzien, dan blijkt dat de ontevredenheid over de bijstand fors is toegenomen door 
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de veranderingen rond 1985 (bevriezing van de uitkeringshoogte, invoering van de 
woningdelersnorm). De veranderingen daarna (invoering van de nabw in 1996, wwb 
in 2004) gaan ook met wat meer ontevredenheid gepaard, maar dat is statistisch niet 
significant.

Figuur 3.5
Opvattingen over toereikendheid van de bijstand; percentage ‘onvoldoende’ (1979-2008)

Bron: SCP (Culturele Veranderingen in Nederland)
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3.3 Inkomensontwikkelingen 1981-2007

In de vorige paragraaf zijn de voornaamste ontwikkelingen in de wettelijke inko-
mensnormen voor werklozen behandeld. Hier komen de feitelijke veranderingen in 
hun inkomenspositie aan de orde: de ontwikkeling van het doorsnee inkomen van 
werkenden en werklozen, en de mate van armoede. Ook wordt in kaart gebracht in 
hoeverre mensen in loondienst meer verdienen dan het zogeheten maximumdag-
loon, dat de bovengrens van de ww-uitkering vastlegt.

Mediaan inkomen
Figuur 3.6 geeft het verloop weer in het doorsnee inkomen van werknemers (inclusief 
ambtenaren), ontvangers van een ww-uitkering, bijstandsgerechtigden en de gehele 
bevolking gedurende het tijdvak 1981-2007. De inkomens zijn gestandaardiseerd en 
uitgedrukt in constante prijzen. Zodoende is gecorrigeerd voor verschillen in huis-
houdensamenstelling en voor schommelingen in het prijspeil. Om de verschillende 
subgroepen te onderscheiden is gekeken naar de belangrijkste inkomensbron op 
huishoudenniveau. Voor het begin van de jaren tachtig was deze uitsplitsing echter 
niet mogelijk.
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Figuur 3.6
Mediaan besteedbaar huishoudensinkomen,a totale bevolking, werknemers en ontvangers van 
WW of bijstand (jaarbedrag in euros, prijspeil 2007)

a Gestandaardiseerd en toegerekend aan alle personen in het huishouden.

Bron: IPO (’81-’07) (2000: trendbreuk in data)
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De ontwikkeling van het mediane inkomen van de gehele bevolking laat een forse 
daling zien tussen 1981 en 1985. Daarna is vooral in perioden van hoogconjunctuur 
sprake van een reële inkomensverbetering. Aan het eind van de jaren tachtig wordt 
het inkomenspeil van 1981 weer bereikt. In de periode 1995-2000 en 2005-2007 stijgt 
het mediane inkomen met 7% à 8%. Aan het eind van de tijdreeks bedraagt het ruim 
21.000 euro per jaar, ofwel 21% meer dan in 1981 (en 43% meer dan in 1985). Bij de 
werkenden is de trend gelijk: zij ervaren tussen 1985 en 2007 een reële inkomensver-
betering van 42%.

Bij de ontvangers van een ww-uitkering is de tendens vanaf 1985 ook stijgend, 
maar het patroon is wat grilliger. Dat komt niet alleen door de eerder besproken 
wijzigingen in de regeling, maar ook door veranderingen in de samenstelling van 
de ww-populatie. In tijden van hoogconjunctuur stijgt (met enige vertraging) het 
aandeel langdurige uitkeringsontvangers met lagere uitkeringen, omdat verhou-
dingsgewijs kansrijke personen meer uitstromen c.q. minder vaak werkloos worden. 
In een laagconjunctuur gebeurt het omgekeerde. Per saldo ligt het mediane gestan-
daardiseerde besteedbaar huishoudensinkomen van ww-ontvangers in 2007 40% 
hoger dan in 1985.

Bij de bijstandsontvangers is de toename in het inkomen veel minder groot. In over-
eenstemming met figuur 3.4 daalt hun huishoudensinkomen tussen 1985 en 1989 
licht (merk op dat de grotere daling van de bijstandsnormen tussen 1980 en 1985 in 
figuur 3.6 niet tot uiting komt). Daarna is het lange tijd stabiel, om pas vanaf 1995 
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te gaan oplopen. Ook dit is consistent met de eerder geschetste ontwikkeling van 
de bijstandsnormen. In 2007 was het mediane huishoudensinkomen van bijstands-
ontvangers reëel 19% hoger dan in 1985 – een toename die iets minder dan de helft 
bedraagt van die bij de werkenden en ww’ers.

Armoede
Figuur 3.7 schetst de ontwikkeling van het percentage huishoudens met een inko-
men onder de niet- veel-maar-toereikend-variant van de budgetgerelateerde armoe-
degrens van het scp (Soede, 2006; Soede en Vrooman, 2008; Vrooman, 2009). In de 
totale bevolking daalde het armoedepercentage van 6,4% in 1985 naar 5% in 1990. In 
1994 werd een hoogtepunt bereikt (8,1%), daarna daalde het met enige fluctuaties tot 
4,7% in 2007.

Onder ontvangers van een ww-uitkering en bijstand zijn naar verhouding veel 
meer armen te vinden dan onder werkenden en de gehele bevolking. Onder de 
bijstandsontvangers is het armoedepercentage in alle jaren het hoogst, maar er zijn 
wel grote schommelingen. Tussen 1985 en 1994 was de trend goeddeels stijgend: 
het aandeel arme bijstandsontvangers liep op van 34% naar 61%. Daarna daalde het 
armoedepercentage van deze groep vrijwel onafgebroken. Daardoor was het armoe-
depercentage onder de bijstandsgroep in 2007 weer op het niveau van 1985 beland 
(34%).

Figuur 3.7
Aandeel huishoudens onder de budgetgerelateerde armoedegrens (niet-veel-maar-toereikend-
variant), 1985-2007 (in procenten)

Bron: IPO (’85-’07) (2000: trendbreuk in data)
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Bij ww’ers nam het armoedepercentage tussen 1985 en 1989 sterk af, van 27 naar 14. 
Daarna schommelde het tussen de 14% en 20%, met een hoogtepunt in 1994. Dit is 
ongeveer zevenmaal zoveel als bij de werknemers, waar volgens dit criterium 2% à 
3% arm is; door de grote omvang van de groep werkenden gaat het overigens wel om 
aanzienlijke aantallen. Tijdens economische recessies is het aandeel wat hoger, maar 
er is geen sprake van een duidelijke toename in het percentage ‘working poor’. Abso-
luut bezien neemt deze categorie echter wel in omvang toe, vanwege de groei van de 
werkende beroepsbevolking (zie Josten, 2007).

Maximumdagloon
Sinds 2006 ontvangt een ww-gerechtigde in de eerste twee maanden een uitkering 
ter hoogte van 75% van het eerder verdiende brutoloon, en daarna 70% (zie § 3.1). 
Aan het absolute bedrag wordt echter van oudsher een bovengrens gesteld: een 
ww-uitkering kan nooit meer bedragen dan 75%, resp. 70%, van het zogeheten 
maximumdagloon (€ 185,49 in de tweede helft van 2009). Door dit ‘plafond’ is de 
koppeling tussen eerder verdiend loon en ww-uitkering bij werklozen die een hoger 
inkomen hadden zwakker dan bij de lagere inkomens.

Als het aandeel werkenden met een inkomen boven de grens van het maximumdag-
loon in de loop der tijd toeneemt, kan dat betekenen dat de inkomensbescherming 
van de ww sluipenderwijs afneemt. Vandaar dat het van belang is die ontwikkeling 
in kaart te brengen. Idealiter zou men dit willen onderzoeken aan de hand van gede-
tailleerde gegevens uit de verzekerdenadministratie, maar uwv/Werk kon die niet 
op korte termijn beschikbaar stellen. Figuur 3.8 geeft daarom een simulatie op basis 
van de gegevens uit het Inkomenspanelonderzoek. Die hebben onder meer als beper-
king dat niet kan worden nagegaan of mensen hun loon uit één baan of uit meerdere 
betrekkingen halen. De grafiek laat zien welk deel van de werknemers in de markt-
sector gedurende de jaren 1985-2007 meer verdienden dan het maximumdagloon.

Afgaand op deze gegevens steeg het aandeel werknemers dat met het inkomenspla-
fond van de ww wordt geconfronteerd in de periode 1985-1995 sterk, van circa 6% 
naar 15%. Toen is de groep die door het maximumdagloon het bruto-uitkeringsper-
centage van de ww in de praktijk niet zal realiseren dus flink gegroeid. Daarna is 
het echter betrekkelijk constant: ongeveer één op de zeven werkenden verdient meer 
dan het maximumdagloon, en zal in geval van werkloosheid in de praktijk dus niet 
uitkomen op een bruto ww-uitkering van 75% c.q. 70%. Dat impliceert bijvoorbeeld 
dat een deel van een eventuele ontslagvergoeding nodig zal zijn om het beoogde ww-
inkomensniveau te bereiken.

Het is van belang deze ontwikkelingen op basis van administratieve data uitge-
breider te onderzoeken. Daarbij zou dan ook kunnen worden nagegaan in welke 
mate werknemers boven het maximumdagloon zitten, en welke factoren de his-
torische ontwikkeling kunnen verklaren (bijv. verschillen in arbeidsduur, tussen 
mannen en vrouwen, tussen sectoren enz.).
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Figuur 3.8
Percentage werknemers in de marktsector boven het maximumdagloon, 1985-2007

Bron: IPO (’85-’07) (2000: trendbreuk in data)
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3.4 Inkomensgevolgen van werkloosheid in de marktsector

Volgens de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau (cpb) zal de 
werkloosheid het komend jaar sterk stijgen, van 5,5% in 2009 naar 8% in 2010. Voor 
degenen die niet werkloos worden en hun baan weten te behouden lijken de gevol-
gen van de recessie relatief klein te zijn. De huidige inflatie is laag en daardoor stijgt 
de koopkracht in 2009 voor de meeste huishoudens. Pas in 2010 zal de gemiddelde 
koopkracht naar verwachting iets dalen. Hetzelfde geldt voor degenen die al een 
uitkering hebben. Hoewel hun kans een baan te verwerven door de recessie verslech-
tert, gaan ze er in inkomen niet op achteruit: de uitkeringen volgen de loonindex. 
Hierdoor zijn er vooralsnog twee groepen die door de crisis een inkomensachteruit-
gang kunnen doormaken: werknemers die hun baan verliezen, en zelfstandigen die 
worden geconfronteerd met vraaguitval.

Voor zelfstandigen zijn de inkomenseffecten niet goed te bepalen, maar bij ont-
slagwerklozen is wel een schatting mogelijk van de mate waarin ze er in inkomen op 
achteruitgaan. Zij vallen aanvankelijk terug op de loongerelateerde ww-uitkering, 
en daarna op de bijstand. De uniforme bedragen van de laatste regeling houden voor 
mensen met een wat hoger inkomen al snel een inkomensterugval in.

Het groot het feitelijk effect van werkloosheid op de inkomenspositie is, hangt 
echter ook af van de omstandigheden waarin men verkeert. Als een partner of 
andere huisgenoot nog een baan of uitkering heeft, kan de daling enigszins worden 
gedempt (zie § 2.4 en § 2.5). De hoogte van de vaste lasten die men op korte termijn 
moeilijk kan beïnvloeden is ook een factor van belang. Vooral de woonlasten zijn in 
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dit verband relevant: huur en hypotheekrente zijn omvangrijke uitgavenposten, waar 
betrekkelijk weinig rek in zit. In theorie kan men die drukken door te verhuizen, 
maar dat strookt niet altijd met de woonwensen van de betrokkenen en de huidige 
mogelijkheden op de woningmarkt. Bovendien kost een verhuizing ook behoorlijk 
wat geld, hetgeen voor werklozen problematisch kan zijn.

Omvang van de risicogroep
Om een indruk te krijgen van het aantal mensen dat daadwerkelijk een risico loopt 
om door werkloosheid een forse financiële verslechtering te ervaren, is eerst bere-
kend welk deel van de hoofdkostwinners13 het inkomen goeddeels (minstens 90%) in 
de marktsector verdient. Voor die werknemers is op dit moment de kans op gedwon-
gen ontslag immers het grootst; in de collectieve sector is dit risico vooralsnog 
aanmerkelijk kleiner (vergelijk de analyse van risicosectoren in § 2.2). De aantallen in 
tabel 3.1 zijn gebaseerd op het Inkomenspanelonderzoek (ipo) uit 2006.

Tabel 3.1
Huishoudensa naar type, > 90% marktinkomen, en huur- of koopwoning (aantallen ×1000)

waarvan hoofd

huishoudentype totaal
> 90% markt-
inkomen

waarvan 
koopwoning huurwoning

alleenstaande  1.384 700 (51%) 387 (55%) 313 (45%)

eenouder 271 101 (37%) 61 (60%) 40 (40%)

paar, eenverdiener zonder kinderen 385 145 (38%) 46 (32%) 99 (68%)

paar, eenverdiener met kinderen 268 172 (64%) 49 (28%) 123 (72%)

paar, tweeverdiener zonder kinderen  1.408 1.007 (72%) 260 (26%) 747 (74%)

paar, tweeverdiener met kinderen  1.287 1.042 (81%) 157 (15%) 885 (85%)

totaal 5.003 3.167 (63%) 960 (30%) 2.207 (70%)

a (Hoofd)kostwinner is jonger dan 65 jaar.

Bron: IPO’06; SCP-bewerking

Van de vijf miljoen huishoudens jonger dan 65 jaar verdient bijna twee derde (ruim 
3,1 miljoen huishoudens) van de hoofdkostwinners het inkomen overwegend in de 
marktsector. Van die groep heeft 70% een koopwoning en 30% een huurwoning.

Er zijn tussen de huishoudentypen echter vrij grote verschillen. Bij tweeverdieners 
met en zonder kinderen, de grootste groep (in totaal ruim 2 miljoen huishoudens), 
werkt de hoofdkostwinner vaker dan gemiddeld in de marksector en is het eigenwo-
ningbezit – vooral als er kinderen zijn – wijder verbreid.

Eenverdieners met kinderen wijken nauwelijks af van het gemiddelde patroon, 
maar paren zonder kinderen werken beduidend veel minder vaak in de marktsector 
(38%). De verhouding huur/koop wijkt bij hen echter niet af van het gemiddelde; dat 
wil zeggen: er zijn veel meer woningbezitters dan huurders.
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Ook alleenstaanden, met bijna 1,4 miljoen huishoudens een omvangrijke groep, 
werken minder vaak dan gemiddeld in de marktsector (51%). Onder hen is het 
 percentage huurders bovendien groter dan het aandeel kopers (55% vs. 45%).

Eenoudergezinnen hebben het meest afwijkende patroon. Bij hen is de groep met 
een marktinkomen het kleinst (37%) en het aandeel huurders (60%) het grootst. Dit 
is echter een verhoudingsgewijs kleine categorie (271.000 huishoudens).

In figuur 3.9 is voor de huurders een verdere uitsplitsing gemaakt naar de inkomens-
klasse van de hoofdkostwinner. Bij de grootste groep, de alleenstaanden, ligt de piek 
bij een bruto-inkomen tussen de 20.000 en 25.000 euro. Slechts een kleine groep 
alleenstaanden (22.000) heeft een inkomen boven de 50.000 euro.

Figuur 3.9
Aantal huishoudens, naar type en inkomensklasse van de hoofdkostwinner (huurders)
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Werkende eenoudergezinnen – vaak vrouwen met een parttime dienstverband – 
hebben meestal een lager bruto-inkomen, tussen de 10.000 en 25.000 euro. In geval 
van werkloosheid komt hun ww-uitkering vaak onder bijstandsniveau uit.

Onder de eenverdieners vormen de huurders als gezegd een minderheid. Opval-
lend is dat de inkomens in deze categorie sterk gespreid zijn, of ze nu kinderen 
hebben of niet. Hoewel de groep betrekkelijk klein is, is ze wel kwetsbaar. Wan-
neer het inkomen van de kostwinner wegvalt, is het gehele gezin aangewezen op 
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een  uitkering. De kans dat de partner tijdens een economische recessie aan het 
werk komt, is veelal klein: juist omdat deze in betere tijden ook al niet werkte, is de 
afstand tot de arbeidsmarkt vermoedelijk vaak groot.

Tweeverdieners zonder kinderen zijn na de alleenstaanden de grootste groep onder 
de huurders, gevolgd door de tweeverdieners met kinderen. Bij deze groepen ligt 
de inkomenspiek in een hogere klasse, tussen de 25.000 en 35.000 euro. Ook is er 
een langere uitloop bij de hogere inkomensklasse. In geval van werkloosheid zullen 
tweeverdieners dus gemiddeld een grotere terugval in het inkomen van het hoofd 
ervaren. Op huishoudenniveau vormt het inkomen van de reeds werkende partner (en 
diens mogelijkheid meer te gaan werken, vergelijk § 2.4 en § 2.5) echter een buffer.

Figuur 3.10
Aantal huishoudens, naar type en inkomensklasse van de hoofdkostwinner 
(eigenwoningbezitters)
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Zoals kan worden verwacht vallen bezitters van een eigen woning vaker in de hogere 
inkomensklassen (figuur 3.10). Zij lopen daardoor in geval van werkloosheid meer 
risico op een grote inkomensterugval. Het feit dat tweeverdieners met en zonder 
kinderen de dominante groepen zijn onder de eigenwoningbezitters kan de proble-
matiek wat mitigeren, vanwege het genoemde buffereffect. Aan de andere kant zijn 
er bij de tweeverdieners ook behoorlijk wat huishoudens (bijna 160.000) waarvan 
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de hoofdkostwinner meer dan 70.000 euro verdient. Zij krijgen in geval van werk-
loosheid te maken met de maximumdagloonbepaling in de ww. Ook bij de alleen-
staanden en de vrij kleine groepen eenverdieners en eenoudergezinnen onder de 
eigenwoningbezitters komen hoge inkomens verhoudingsgewijs vaker voor dan bij 
de huurders.

De verwachte maximale duur van de ww-uitkering
Mensen die aan de 26-uit-36-wekeneis voldoen, kunnen aanspraak maken op een 
ww-uitkering van drie maanden. Voor verlenging van die uitkering moet men vol-
doen aan de vier-uit-vijf-jaren eis; in dat geval hangt de duur van de uitkering af van 
het totale arbeidsverleden (feitelijk + fictief), met een maximum van 38 maanden (zie 
kader 3.1). Een indicatie van de verwachte maximale ww-uitkeringsduur bij werken-
den kan worden verkregen op basis van de gegevens in het Inkomenspanelonderzoek 
(ipo).14

Tabel 3.2
Verwachte maximale duur WW-uitkering bij hoofdkostwinners, naar huishoudentype en huur- of 
koopwoning (in percentages)

alleenstaande eenverdiener tweeverdiener

koopwoning huurwoning koopwoning huurwoning koopwoning huurwoning

3 maanden      5     17     5    16      9    18 

3 maanden – 1 jaar     17     23     2    6      10    16 

1-2 jaar     41     31     28    23      36    25 

2-3 jaar     28     20     38    31      33    27 

36-38 maanden      9     8     27    23      12    14 

totaal (%)
totaal (aantal × 1000)

    100
    352 

   100
   448 

    100
    222 

  100
   94 

    100
    1.632 

  100
  416 

Bron: IPO ’01-’06; SCP-bewerking

Het ligt voor de hand dat de maximale duur van de ww-uitkering nauw samenhangt 
met de leeftijd (niet in de tabel). Ouderen hebben vanaf 1998 gerekend gemiddeld een 
langer feitelijk arbeidsverleden, en in de periode daarvoor tellen bij hen ook meer 
fictieve jaren mee.

Op basis van de vier-uit-vijf-jaren eis komt de overgrote meerderheid van de 
hoofdkostwinners in aanmerking voor een verlengde uitkering. Bij de mensen met 
een huurwoning (onder wie veel jongeren) is het percentage zonder een verlengde 
uitkering echter groter dan onder de woningeigenaren (16%-18% versus 5%-9%).

Van de mensen met een eigen woning heeft ongeveer twee derde tussen de één 
en drie jaar recht op een uitkering. Van de alleenstaanden en tweeverdieners in 
een huurwoning is dat ongeveer de helft. Binnen deze termijn zullen zij dus hun 
bestedingspatroon moeten aanpassen. De categorie met de (vrijwel) maximale uit-
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keringsduur (36-38 maanden) is sterk vertegenwoordigd onder de eenverdieners: 
zowel onder de huurders als de kopers maken zij ongeveer een kwart van de totale 
groep uit. Dit zijn meest oudere werknemers met een niet-werkende partner.

Inkomensgevolgen van werkloosheid in de ww
Hoewel in de ww voor iedereen de uitkering vanaf de derde maand 70% van het 
inkomen bedraagt, kan door verschillen in huishoudensamenstelling, overige 
inkomsten en woonsituatie (koop/huur) het effect dat werkloosheid heeft op het 
bedrag dat een huishouden feitelijk kan besteden sterk uiteenlopen. De inkomensge-
volgen van werkloosheid zijn hier in kaart gebracht via een simulatie van de effecten 
van de voornaamste regelingen bij een groot aantal inkomensgroepen in verschil-
lende typen huishoudens (zie kader 3.1 en 3.2)

Uit figuur 3.11 blijkt dat een alleenstaande met een brutoloon tussen de 25.000 en 
de 46.000 euro er in de ww ongeveer 28% à 29% in besteedbaar inkomen op ach-
teruitgaat (voorbijgaand aan de invloed van huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek, 
die hierna nog aan bod komen). Het tarievenstelsel van de inkomstenbelasting, de 
premies van de pensioenfondsen en de toeslagen zijn voor dit huishouden vrijwel 
allemaal naar rato van het brutoloon. Daardoor betekent de overgang van werk naar 
ww ook een vast percentage in inkomensachteruitgang, en komt de alleenstaande 
bij dit inkomensniveau ook in termen van het besteedbaar inkomen op ongeveer 70% 
uit.

Als een alleenstaande minder verdiende dan 19.000 euro is de inkomensterug-
gang kleiner. Bij een arbeidsinkomen onder de 14.000 euro is de teruggang zelfs 
nihil: de betrokkene verdiende al minder dan de bijstand, en had dus recht op een 
aanvulling tot het sociaal minimum. Eenmaal in de ww kan hij via de Toeslagenwet 
en/of aanvullende bijstand aanspraak maken op hetzelfde bedrag.

Bij een loon tussen de 14.000 en 19.000 euro is wel sprake van een inkomensterug-
val, maar die wordt beperkt. Als loontrekkende zat men boven het sociaal minimum, 
maar in de ww zakt men daaronder en heeft men recht op een gedeeltelijke aanvul-
ling krachtens de Toeslagenwet of de bijstand. Bij een brutoloon van 19.000 euro is 
de inkomensteruggang het grootst (– 31%). Daar is de compenserende werking van 
de bijstand en de zorgtoeslag minder, en weegt het verlies van de arbeidskorting 
relatief zwaar. Bij de alleenstaanden is dit een vrij grote groep: in de inkomensklasse 
20.000-25.000 euro komen ruim 100.000 loontrekkenden in de private sector voor 
(zie figuur 3.7 en 3.8).

Boven de 46.500 euro wordt het procentuele inkomensverlies vanwege het maxi-
mumdagloon (zie § 3.2 en kader 3.1) steeds groter. Dat betreft een groep van ruim 
80.000 werkenden zonder partner (voor het grootste deel eigenwoningbezitters). Een 
alleenstaande die 70.000 euro verdiende, komt in de ww uit op ongeveer de helft van 
zijn eerdere besteedbaar inkomen.
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Kader 3.1 Voornaamste regelingen in de simulatie

WW-uitkering en Toeslagenwet
Een belangrijke regeling die in eerste instantie het wegvallende inkomen als gevolg van werk-
loosheid verzacht, is de uitkering krachtens de Werkloosheidswet (WW). Als iemand werkloos 
wordt en aan de wekeneis voldoet – dat wil zeggen, in de 36 weken voorafgaand aan de werk-
loosheid heeft hij in ten minste 26 weken gewerkt – dan ontvangt hij minimaal drie maanden 
een dergelijke uitkering. In de eerste twee maanden bedraagt de uitkering 75% van het eerder 
verdiende brutoloon, daarna 70%. Als de werkloze in de voorafgaande vijf jaar minimaal vier 
jaar heeft gewerkt, komt hij in aanmerking voor de verlengde uitkering. De totale WW-uitkering 
(initieel + verlengd) duurt evenveel maanden als het aantal jaren dat men heeft gewerkt, tot 
een maximum van 38 maanden. Het arbeidsverleden wordt berekend op grond van een fictief 
en een feitelijk deel. Het fictieve arbeidsverleden betreft de jaren vóór 1998 waarin men 18 
jaar of ouder was. Vanaf 1998 tellen de feitelijk gewerkte jaren mee voor het arbeidsverleden 
van de WW.

De hoogte van de WW-uitkering is begrensd via het maximumdagloon (zie § 3.2). Dit betekent 
dat als iemand werkloos wordt, slechts over een bruto-inkomen van 46.205 euro (bedrag 
2008, voltijdsbaan) een WW- uitkering van 75% of 70% verstrekt wordt. Iedereen die dus een 
inkomen hoger heeft dan dit bedrag, zal er sterker op achteruitgaan. 

Als de WW-uitkering onder het sociaal minimum uitkomt, dan kan de werkloze op basis van 
de Toeslagenwet (TW) in aanmerking komen voor een aanvulling tot dat minimumniveau. De 
totale uitkering (WW + toeslag) kan echter nooit meer bedragen dan het eerder verdiende loon. 
Het inkomen van de partner wordt meegenomen bij de berekening van de toeslag, maar er is 
geen vermogenstoets. Indien WW plus toeslag niet toereikend zijn om het sociaal minimum te 
bereiken, dan kan men in aanmerking komen voor aanvullende bijstand. Als de WW-uitkering 
eindigt, kan de werkloze in aanmerking komen voor volledige bijstand (zie onder). Oudere 
werklozen kunnen ook in aanmerking komen voor IAOW of IOW (zie § 3.1).

Als iemand recht heeft op een bruto WW-uitkering ter hoogte van 70% van zijn oude salaris, 
houdt dit niet in dat zijn besteedbaar huishoudensinkomen met 30% daalt als hij werkloos 
wordt. Allereerst hoeft hij door het schijventarief relatief minder belasting en premies te beta-
len, hoewel hij wel het recht op de arbeidskorting verliest. Verder speelt mee dat een werkloze 
geen premies meer hoeft te betalen voor zijn pensioen. Tot slot is er ook nog de zorgtoeslag, 
die bij een lager inkomen hoger wordt. Deze regeling geldt voor iedereen met een inkomen 
onder de 29.000 euro. Het hangt derhalve van de persoonlijke omstandigheden af hoeveel 
iemand die in de WW belandt erop achteruitgaat.
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Bijstandsuitkering
Als iemand niet of niet meer in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering, kan hij 
een beroep doen op de Wet werk en bijstand (WWB). De hoogte van de bijstandsuitkering is 
onafhankelijk van het inkomen dat men eerder had. Er wordt alleen gekeken naar de huishou-
densituatie (alleenstaande, paar of eenouder). Het aantal kinderen heeft geen invloed op de 
uitkeringshoogte; bijstandsgerechtigden hebben echter recht op kinderbijslag, waardoor het 
totale inkomen hoger wordt naarmate men meer kinderen heeft. 
De bijstandsuitkering kent diverse middelentoetsen. Inkomsten uit werk of een andere uitkering 
van de betrokkene of diens partner worden in mindering gebracht op de uitkering. Er geldt 
bovendien een vermogenstoets. Iemand met een vermogen van meer dan 5455 euro (gehuw-
den 10.910 euro) heeft geen recht op bijstand. Bij een overwaarde van het eigen huis van meer 
dan 46.100 euro bestaat er ook geen recht, maar kan men bijstand krijgen in de vorm van een 
lening. In sommige gevallen kan de gemeente ook de plicht opleggen een extra hypotheek te 
nemen of te verhuizen. 

In de bijstand is het besteedbaar inkomen 10.051 euro per jaar voor een alleenstaande (als 
men de woonkosten niet met iemand anders kan delen), 14.394 euro voor een paar zonder kin-
deren, en 17.250 euro voor een paar met kinderen. In deze bedragen zijn de kinderbijslag en de 
zorgtoeslag meegeteld, en de premies voor de ziektekostenverzekering in mindering gebracht.

Huurtoeslag, hypotheekrenteaftrek en woonkostentoeslag
Een werkloze WW’er of bijstandsontvanger met een laag inkomen kan bovendien in aanmer-
king komen voor huurtoeslag, als de huur van zijn woning onder een bepaalde grens blijft. Als 
hij een koopwoning heeft, bestaat er recht op hypotheekrenteaftrek: de over de hypotheek 
betaalde rente kan van het inkomen afgetrokken worden, zodat men minder inkomstenbelas-
ting behoeft te betalen. Wanneer een eigenwoningbezitter werkloos wordt, beïnvloedt dat zijn 
inkomen in twee opzichten. Allereerst wordt het voordeel van de eigen woning beperkter. Door 
de daling van het inkomen kan men in een lagere belastingschijf belanden, waardoor ook de 
betaalde hypotheekrente tegen een lager percentage moet worden afgetrokken. Dit inkomens-
nadeel kan deels worden gecompenseerd doordat werkloos geworden eigenwoningbezitters 
in aanmerking kunnen komen voor zorgtoeslag; het toetsingsinkomen in die regeling is mede 
afhankelijk van de betaalde hypotheekrente. Eigenwoningbezitters in de bijstand kunnen een 
woonkostentoeslag ontvangen, een vorm van bijzondere bijstand. Deze is in principe even hoog 
als de huurtoeslag, maar wordt door de gemeente verstrekt. Ook bij de woonkostentoeslag 
geldt een vermogenstoets, waarbij voor de overwaarde van de woning een afzonderlijke vrijstel-
ling geldt (zie eerder).

Eenoudergezinnen kennen ongeveer hetzelfde verloop, met dien verstande dat de 
inkomensachteruitgang tot een hoger bedrag nihil is, vanwege het hogere sociaal 
minimum voor deze groep. De negatieve piek rond 19.000 euro ontbreekt hier, 
omdat het effect van de wegvallende arbeidskorting zich bij de eenoudergezinnen 
niet voordoet; bij dat inkomensniveau komen zij al in aanmerking voor bijstand. 
Boven het maximumdagloon is de daling verhoudingsgewijs wat minder steil dan bij 
de alleenstaanden, omdat eenoudergezinnen kinderbijslag blijven ontvangen.
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Bij eenverdieners wijkt het patroon ook niet veel af van dat bij de alleenstaanden. Het 
bedrag waaronder in het geheel geen sprake is van inkomensteruggang ligt nog iets 
hoger (ongeveer 17.000 euro). Tussen de 25.000 en 46.000 euro is de inkomensterug-
val kleiner (ca. 25%), omdat de overdraagbare heffingskorting van de partner intact 
blijft.

Kader 3.2 Veronderstellingen bij de simulatie
De verschillende figuren in deze paragraaf laten zien hoeveel procent een werknemer er in zijn 
besteedbaar huishoudensinkomen op achteruitgaat als hij werkloos wordt. Hierbij is uitgegaan 
van twee situaties: hij ontvangt als WW’er 70% van zijn laatstverdiende loon of hij ontvangt 
een bijstandsuitkering. Er is onderscheid gemaakt naar verschillende huishoudenposities en 
woonsituaties (huur- of koopwoning). De cijfers zijn berekend op basis van het CPB-Microtax 
model voor het jaar 2008, waaraan door het SCP de effecten van de huurtoeslag en de hypo-
theekrente zijn toegevoegd. 
De inkomenseffecten zijn bij eenverdieners en tweeverdieners bepaald voor huishoudens 
zonder kinderen. De inkomensterugval bij huishoudens met kinderen verschilt meestal niet 
wezenlijk: omdat het inkomen van de gezinnen met kinderen door de kinderbijslag systematisch 
wat hoger uitvalt, is de relatieve inkomensteruggang bij werkloosheid vaak een paar procent 
minder dan bij vergelijkbare huishoudens zonder kinderen. 
Bij de tweeverdieners is verondersteld dat de partner altijd een inkomen van 15.000 euro 
heeft, en dat het hoofd voor hij werkloos werd een loon van ten minste 15.000 euro had.
Aangenomen is dat huurders 420 euro bruto aan huur betalen. Bij de eigenwoningbezitter is 
uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van 180.000 euro. De te betalen hypotheek-
rente wordt afhankelijk geacht van de huishoudensituatie en het inkomensniveau. Bij een 
alleenstaande met een inkomen onder de 30.000 euro is het veronderstelde hypotheekbedrag 
4950 euro, daarboven is het op 6452 euro gesteld. Bij een eenoudergezin gaat het om resp. 
6065 en 7650 euro. Bij de eenverdiener zonder kinderen is het 7177 euro (geen uitsplitsing 
naar inkomensniveau vanwege kleine aantallen). Bij tweeverdieners zonder kinderen met een 
inkomen van de hoofdkostwinner onder de 30.000 euro is het gemiddelde bedrag 5065 euro, 
boven de 30.000 euro is het 6243.

Tweeverdieners kennen een wat gunstiger situatie: als de hoofdkostwinner werk-
loos wordt, blijft het partnerinkomen behouden. Indien de hoofdkostwinner 15.000 
euro verdiende, gaat het besteedbaar huishoudensinkomen er met slechts 15% op 
achteruit als hij in de ww een uitkering van 70% van het eerdere loon krijgt. Was zijn 
eerdere loon 46.000 euro, dan woog dit natuurlijk zwaarder en is de teruggang in het 
huishoudensinkomen groter (21%). Daarboven loopt het sterker op (tot 40% bij een 
inkomen van 70.000 euro) vanwege de invloed van het maximumdagloon.
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Figuur 3.11
Effect van WW-afhankelijkheid op het besteedbaar huishoudensinkomen (in procenten, exclusief 
woonvergoedingen); naar brutojaarloon van de hoofdkostwinner, werkzaam in marktsector 
(in euro’s)
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Bron: CPB (Microtax), SCP
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In figuur 3.12 is het gegeven verwerkt dat een lagere ww-uitkering bij huurders kan 
worden gecompenseerd, doordat recht op huurtoeslag ontstaat of doordat men een 
hogere huurtoeslag tegemoet kan zien. Het effect van de huurtoeslag is in de figuur 
per huishoudentype afzonderlijk zichtbaar gemaakt (de lijnen met een positieve 
waarde op de y-as), naast de teruggang in het besteedbaar inkomen met inbegrip van 
de huurtoeslag.

Voor de alleenstaande is het procentuele inkomenseffect van de huurtoeslag op 
het besteedbaar huishoudensinkomen tot een eerder verdiend brutoloon van circa 
15.000 euro nihil, omdat deze al in aanmerking kwam voor de volledige huurtoeslag. 
Als men werkloos wordt, heeft de huurtoeslag dus geen inkomensdempende wer-
king. Boven de 15.000 euro neemt het effect van de huurtoeslag toe, tot bij ongeveer 
20.000 euro een piek wordt bereikt. Daarna daalt het weer, en vanaf 29.000 euro 
bestaat geen recht meer: ook als de alleenstaande een ww-uitkering gaat ontvangen, 
heeft hij geen recht op huurtoeslag. Onder een loon van 15.000 euro en boven de 
29.000 euro is het patroon dus identiek aan dat in figuur 3.11. Tussen die twee bedra-
gen wordt de inkomensteruggang echter gematigd door de huurtoeslag. Uit figuur 
3.9 en 3.10 kan worden afgeleid dat dit ruim de helft van de alleenstaande huurders, 
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en ruim een kwart van de alleenstaande woningbezitters betreft. Tot een brutoloon 
van circa 24.000 euro is de daadwerkelijke terugval in het besteedbaar huishoudens-
inkomen voor een alleenstaande huurder in de ww nooit meer dan 20%.

Bij de hier gehanteerde veronderstellingen (zie kader 3.2) is het maximale com-
penserende effect van de huurtoeslag – bij de alleenstaande werknemer die 20.000 
euro bruto verdient – gelijk aan 16%. Door de overgang naar een ww-uitkering zou 
het besteedbaar jaarinkomen terugvallen van 15.000 naar 10.400 euro –29%). Terwijl 
hij eerst geen recht op huurtoeslag had, kan hij nu echter aanspraak maken op een 
bedrag van 2600 euro. Per saldo gaat zijn besteedbaar inkomen er daardoor slechts 
2000 euro (-13%) op achteruit als hij werkloos is.

Figuur 3.12
Effect van WW-afhankelijkheid op de huurtoeslag en het besteedbaar huishoudensinkomen 
(in procenten); naar brutojaarloon van de hoofdkostwinner (huurders, werkzaam in marktsector) 
(in euro’s)
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Bron: CPB (Microtax), SCP-bewerking
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Ook bij de eenverdieners is sprake van een sterk effect van de huurtoeslag. Dit begint 
vanaf 18.000 euro, met een snelle piek rond 20.000 euro (een compensatie van 14%), 
en loopt vervolgens af tot het bij 38.000 euro nihil is geworden. Per saldo is bij de 
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hurende eenverdieners het verlies aan besteedbaar inkomen tot een loonniveau van 
20.000 euro nihil, door de combinatie van het gegarandeerde sociaal minimum, de 
zorgtoeslag en de huurtoeslag. Dit gaat echter om betrekkelijk geringe aantallen, 
zo bleek uit figuur 3.9 (25.000 huishoudens). Bij een loon tussen 20.000 en 24.000 
euro loopt het besteedbaar inkomen in geval van werkloosheid met 3% à 10% terug, 
om vervolgens gestaag toe te nemen tot een inkomensverlies van 25% bij een loon 
van 38.000 euro. Daarboven is het patroon voor eenverdieners gelijk aan dat in 
figuur 3.11.

Bij het eenoudergezin is het dempende effect van de huurtoeslag wat kleiner; het 
maximum wordt bereikt bij een brutoloon van 27.000 euro. In de klasse 23.000-
30.000 euro zakt het besteedbaar inkomen bij werkloosheid na verdiscontering van 
de huurtoeslag met 21% à 23%, in plaats van circa 29%.

Tweeverdieners profiteren in het geheel niet van de huurtoeslag. Door de combi-
natie van de ww-uitkering van het hoofd en het loon van de partner (zie kader 3.2) is 
het inkomen te hoog om voor huurtoeslag in aanmerking te komen.

Bij bezitters van een eigen woning zal de overgang naar de ww-uitkering er doorgaans 
voor zorgen dat de hypotheekrenteaftrek anders uitpakt. De werkloze heeft een extra 
nadeel als hij in een lager schijventarief belandt, want in dat geval wordt de betaalde 
hypotheekrente tegen een lager percentage afgetrokken. Dat kan echter worden 
gecompenseerd doordat het gedaalde verzamelinkomen ertoe kan leiden dat hij 
(meer) zorgtoeslag gaat ontvangen. Als de ww-uitkering onder het sociaal minimum 
belandt, kan deze worden aangevuld op basis van de Toeslagenwet of via aanvul-
lende bijstand. In dat geval kan de werkloze woningbezitter ook aanspraak maken 
op de woonkostenregeling van de gemeente. Deze is meestal gebaseerd op huurtoe-
slagbedragen, waardoor de eigenwoningbezitter per saldo meer kan ontvangen dan 
hij eerder van de Belastingdienst aan betaalde hypotheekrente terugkreeg.

Uit figuur 3.13 blijkt dat het effect van ww-afhankelijkheid op de hypotheekrente-
aftrek en het besteedbaar inkomen bij een brutoloon van meer dan 30.000 euro voor 
alle huishoudentypen klein is. Dat komt doordat de verschillen in de tariefschijven 
hier niet groot zijn, en vanwege het compenserende effect van de zorgtoeslag (bij 
paren is het maximale rechtgevende toetsingsinkomen ongeveer tweemaal zo hoog 
als bij alleenstaanden). Tussen de 30.000 en 55.000 euro is het effect meestal licht 
positief, daarboven doorgaans licht negatief. Per saldo is het inkomenseffect van de 
hypotheekrenteaftrek boven de 30.000 euro bij alle huishoudentypen verwaarloos-
baar, en zijn de curves vrijwel gelijk aan die in figuur 3.11.

Een alleenstaande met een loon tussen 21.000 en 30.000 euro heeft al volledig 
recht op zorgtoeslag. Als hij werkloos wordt, wordt dat bedrag dus niet hoger, en 
domineert het effect van de lagere hypotheekrenteaftrek. Hierdoor ondervindt hij 
dus extra nadeel: bij een loon tussen 20.000 en 23.000 euro gaat hij er als werkloze in 
besteedbaar inkomen 31% à 32% op achteruit, dus iets meer dan men zou verwach-
ten op grond van het uitkeringspercentage in de ww.
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Figuur 3.13
Effect van WW-afhankelijkheid op de hypotheekrenteaftrek en het besteedbaar 
huishoudensinkomen (in procenten); naar brutojaarloon van de hoofdkostwinner 
(eigenwoningbezitters werkzaam in marktsector) (in euro’s)
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Bron: CPB (Microtax), SCP-bewerking
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Heeft de alleenstaande woningbezitter een nog lager loon, dan is er evenmin een 
compenserend effect vanwege de zorgtoeslag. Als hij in aanmerking komt voor de 
woonkostentoeslag – gebaseerd op de normen voor de huurtoeslag – en daarvan ook 
gebruikmaakt, is hij echter beter af.15 Een alleenstaande woningbezitter met een 
loon rond de 14.000 euro gaat er zelfs 2% op vooruit wanneer hij werkloos wordt, 
en bij een loon tussen de 15.000 en 19.000 euro blijft de inkomensderving beperkt 
tot –4% à –23%. Dit gaat echter om een kleine groep: er zijn ongeveer 15.000 alleen-
staande woningbezitters met een inkomen van minder dan 20.000 euro (figuur 3.10).

Bij eenoudergezinnen en eenverdieners doen zich bij een loon onder de 30.000 
euro grosso modo dezelfde effecten van de woonkosten voor, zij het op iets andere 
punten in de verdeling. Zo gaat een eenoudergezin in de ww er door het effect van 
de woonkostentoeslag bij een loon van 16.000 euro 7% in besteedbaar inkomen op 
vooruit. Ook bij de eenverdieners is er zo’n piek: een vooruitgang van 6% bij een loon 
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van 18.000 euro. Bij beide groepen doet zich tussen de 20.000 en 30.000 euro soms 
ook een licht negatief effect van de woonkosten voor.

Driekwart van de woningbezitters is echter tweeverdiener, voor wie het effect van 
de woonkosten bij een loon van zowel onder als boven de 30.000 euro klein is; bij 
de lagere inkomens kan de hypotheekrente nog bij de partner worden afgetrokken. 
Voor hen is het patroon dus vrijwel identiek aan dat van figuur 3.11: een inkomen-
steruggang die wordt gedempt door het partnerinkomen, tot een inkomen van circa 
46.000 euro verhoudingsgewijs beperkt is (–16% à –20%), en daarna groter wordt 
door het effect van het maximumdagloon.

Bijstand
Figuur 3.14 laat zien wat er gebeurt wanneer een werkloze geen recht heeft op 
ww, dan wel de maximale ww-termijn heeft bereikt en in de bijstand belandt. 
Het besteedbaar inkomen in de bijstand wordt vergeleken met het eerder verdiende 
brutoloon. Net als in figuur 3.11 is de invloed van de woonkosten hier buiten 
beschouwing gelaten. Bij tweeverdieners is aangenomen dat de partner ook werk-
loos wordt – als er nog een partnerinkomen zou zijn, bestaat er immers geen recht 
op bijstand.

Het beeld is betrekkelijk simpel. Omdat de bijstand een vast bedrag is, is dat een 
kleiner wordende fractie van het oorspronkelijke loon naarmate dat oploopt. Dat 
verklaart het curvilineaire patroon; en anders dan in de ww is er bij de hogere inko-
mens geen sprake van een plafond (er is geen maximumdagloon). Bij de eenouderge-
zinnen is de inkomensdaling aan de onderkant van de verdeling wat steiler dan bij de 
andere huishoudentypen; dat komt door het afnemend gewicht van de kinderbijslag 
en kindertoeslag in het totaalinkomen (de overige casussen zijn kinderloos veron-
dersteld en ontvangen deze inkomensoverdrachten dus niet). Het profiel bij de twee-
verdieners wijkt ook enigszins af: bij de lage lonen is de teruggang in besteedbaar 
inkomen veel groter, doordat is aangenomen dat ook het inkomen van de partner 
wegvalt (anders bestond immers geen recht op bijstand). Bij een hoger loon van de 
hoofdkostwinner is de verdere afname van het besteedbaar huishoudensinkomen 
wat minder steil dan bij de andere huishoudentypen. Dat is echter een gevolg van het 
feit dat op de x-as het loon van de partner niet is verdisconteerd, terwijl het op de y-as 
wel is opgenomen in het besteedbaar huishoudensinkomen vóór werkloosheid.

Bij de huurders die in de private sector werken, vormen de alleenstaanden en de 
tweeverdieners de grootste groepen. In de meest voorkomende inkomensklassen – 
20.000-25.000 euro bij de alleenstaande huurders, 25.000-30.000 euro bij de twee-
verdieners – gaan zij er respectievelijk ongeveer 35% en ongeveer 52% in besteedbaar 
huishoudensinkomen op achteruit wanneer zij in de bijstand belanden. Bij de lagere 
inkomens is de teruggang gematigder, hoewel deze snel oploopt zodra men meer 
dan de bijstand verdiende. Degenen met een hoofdkostwinner in de hoogste loon-
klasse (70.000 euro) zien hun besteedbaar inkomen veel sterker dalen: –75% bij de 
alleenstaanden, –72% bij de tweeverdieners.
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Figuur 3.14
Effect van bijstandsafhankelijkheid op het besteedbaar huishoudensinkomen (exclusief 
woonvergoedingen) (in procenten); naar brutojaarloon van de hoofdkostwinner (in euro’s)
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Een huurder die in de bijstand belandt, heeft vrijwel altijd recht op huurtoeslag. Dat 
geldt dus ook voor degenen die eerder een hoog loon verdienden. De compenserende 
werking van de huurtoeslag manifesteert zich daardoor in figuur 3.15 ook bij de 
hogere inkomensklassen.

Degenen met een laag loon maken geen verandering door: zij ontvingen al de 
maximale huurtoeslag, en hebben hier dus geen voordeel van als zij hun baan 
verliezen. Bij de iets hogere inkomens loopt het effect sterk op; zo wordt bij de 
alleenstaande met een loon van 20.000 euro de terugval na verdiscontering van de 
huursubsidie –17%, in plaats van –33%. Bij de hogere lonen neemt het effect af: de 
matigende werking van de huurtoeslag weegt bij een grotere inkomensteruggang 
minder zwaar.

Per saldo is, ook nadat rekening is gehouden met de woonkosten, het inkomen-
seffect van het in de bijstand belanden groot. In de meest voorkomende inkomens-
klassen bij alleenstaanden en tweeverdieners is de teruggang nog steeds circa –24%, 
resp. circa –43%. Bij een inkomen van 70.000 euro is de vermindering bij de alleen-
staanden –69%, en bij de tweeverdieners –67%.

Afgezet tegen de vergelijkbare grafiek voor de ww-ontvangers (figuur 3.12) valt 
vooral het steile verloop op. In de ww zien mensen met een eerder verdiend loon tot 
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ongeveer 50.000 euro (het maximumdagloon) het besteedbaar inkomen enigszins 
op peil blijven (een terugval rond de –30%). Bijstandsontvangers worden bij een loon 
vanaf circa 30.000 euro geconfronteerd met een grotere inkomensachteruitgang, die 
sterk oploopt naarmate men eerder meer verdiende. Bij tweeverdieners die beiden 
bun baan verliezen en in de bijstand belanden is de achteruitgang al vanaf circa 
16.000 euro groter dan de ‘ww-norm’.

Figuur 3.15
Effect van bijstandsafhankelijkheid op de huurtoeslag en het besteedbaar huishoudensinkomen 
(in procenten); naar brutojaarloon van de hoofdkostwinner (huurders) (in euro’s)
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Bron: CPB (Microtax), SCP-bewerking
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Figuur 3.16
Effect van bijstandsafhankelijkheid op de hypotheekrenteaftrek en het besteedbaar 
huishoudensinkomen (in procenten); naar brutojaarloon van de hoofdkostwinner 
(eigenwoningbezitters) (in euro’s)
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Bron: CPB (Microtax), SCP-bewerking
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Voor de woningbezitters zijn de veranderingen minder groot, vooropgesteld dat men 
woonkostentoeslag ontvangt. Bij de lonen boven de 25.000 euro is deze toeslag iets 
hoger (194 euro per maand) dan het bedrag dat men als werkende al in de vorm van 
een belastingteruggave kreeg. Per saldo is in deze loonklasse sprake van een klein 
dempend effect: voor een alleenstaande met een loon rond de 35.000 euro is het 
ongeveer 4%. Bij de lagere inkomens is de compensatie groter, omdat daar de belas-
tingteruggaaf vanwege het schijventarief relatief klein is. Het effect doet zich vooral 
voor bij mensen die eerder een loon vlak boven de bijstandsgrens hadden. Alleen-
staanden met een loon rond de 14.000 euro gaan er hierdoor 2% op vooruit wanneer 
zij in de bijstand belanden, eenoudergezinnen die circa 16.000 euro verdienden, zien 
hun besteedbaar inkomen met 7% stijgen, en eenverdieners met 18.000 euro loon 
ervaren een verbetering van 6% in het besteedbaar huishoudensinkomen. Bij de 
grote groep tweeverdieners onder de woningbezitters komt dit opmerkelijke effect 
niet voor; en bij de overige huishoudentypen met een eigen huis lag het verdiende 
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loon meestal substantieel hoger (zie figuur 3.10). In totaal gaat het naar schatting om 
slechts 0,1% van de woningbezitters die in de private sector werken.

Woonquotes
Wanneer huishoudens hoge vaste lasten hebben, kan het moeilijk worden om rond te 
komen als men werkloos wordt. Vaste lasten zijn per definitie niet snel aan te passen 
aan het gedaalde inkomen. Wie in de ww of bijstand belandt, kan in een huishouden 
met hoge vaste lasten te weinig ruimte overhouden voor de noodzakelijke variabele 
uitgaven (bv. kleding, boodschappen). Voor de meeste mensen vormen de kosten van 
de woning een groot deel van de vaste lasten. Tabel 3.3 geeft een indruk van de typen 
huishoudens die te maken krijgen met een zeer hoge woonquote (meer dan 30%) als 
zij werkloos worden.

Tabel 3.3
Huishoudens met een woonquote boven de 30% als gevolg van werkloosheid

type huishouden

relevant bereik 
eerder verdiend 
loon

maximale 
woonquote 
WW bij

woonquote

voor werkloos-
heid

bij WW-uitkering in bijstand

alleenstaande – huur 24.000-38.000 28.000 27% 37% 26%

alleenstaande – koop 21.000-34.000 21.000 28% 42% 36%

eenouder – koop 23.000-30.000 23.000 23% 33% 24%

eenverdiener – koop 24.000-35.000 25.000 28% 42% 33%

Bron: CPB (Microtax), SCP-bewerking

Bij vier typen huishoudens neemt de woonquote zeer sterk toe als men werkloos 
wordt; drie daarvan zijn eigenwoningbezitters. De stijging doet zich voor bij alleen-
staanden, eenoudergezinnen en eenverdieners met een koopwoning in het inko-
mensbereik van circa 21.000-24.000 euro tot 31.000-35.000 euro. Uit figuur 3.13 
bleek al dat juist in deze groepen het effect van de eigen woning licht negatief is: bij 
eigenwoningbezitters daalt de renteaftrek bij een dalend inkomen, en zolang men 
niet in aanmerking komt voor woonkostentoeslag ondervindt men daarvan finan-
cieel nadeel. De woonquote neemt in de ww-fase het sterkst toe, met een maximaal 
effect bij een eerder verdiend loon van 21.000 à 25.000 euro. Toen deze groep nog 
werk had, was zij 23% tot 28% van het besteedbaar huishoudensinkomen kwijt aan 
woonkosten; in de ww loopt dit op tot 33% à 42%. In de bijstandsfase is het effect 
wat gematigder (een maximale quote van 24% à 36%), doordat men in aanmerking 
komt voor woonkostentoeslag. Als gezegd gaat het hier om betrekkelijk kleine groe-
pen: in totaal kan naar schatting 6,5% van de huishoudens met een eigen woning 
en het hoofd werkzaam in de marktsector (ongeveer 156.000 huishoudens) worden 
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getroffen door zulke oplopende woonquotes in geval van werkloosheid. Het meren-
deel van de eigenwoningbezitters betreft tweeverdieners, voor wie de hypotheekren-
teaftrek via de werkende partner vrijwel intact blijft.

Ook alleenstaande huurders met een brutoloon tussen de 24.000 en 38.000 euro 
kunnen in de ww-fase worden geconfronteerd met een sterke toename van de woon-
quote. Naar schatting 15,3% van alle huurders van wie het hoofd in de marktsector 
werkt (ca. 174.000 huishoudens) loopt een dergelijk risico. Het maximale effect doet 
zich voor bij een inkomen van ongeveer 28.000 euro: de woonquote neemt dan met 10 
procentpunten toe (van 27% naar 37%). Dit komt doordat deze groep niet in aanmer-
king komt voor huurtoeslag wanneer men in de ww belandt, vanwege de verhou-
dingsgewijs lage normbedragen voor alleenstaanden. Als zij afhankelijk worden van 
de bijstand, hebben zij wel recht op huurtoeslag, en is de woonquote ten opzichte van 
de situatie in loondienst vrij stabiel.

3.5 Conclusies

De afgelopen dertig jaar is de werkloosheidsregeling een groot aantal malen herzien. 
Als gevolg daarvan is de duur van de uitkering ingrijpend veranderd. Voor 1985 was 
sprake van een uniforme uitkeringsduur van tweeënhalf jaar (een half jaar ww, 
twee jaar wwv). Tussen 1985 en 2002 was er een sterke differentiatie naar leeftijd, 
waarbij vooral voor ouderen zeer langdurige ww-uitkeringen mogelijk waren. Sinds 
2003 zijn de uitkeringen nog steeds leeftijdsgebonden, maar veel korter (drie tot 38 
maanden). Ook de uitkeringsniveaus van de ww zijn in de loop der tijd sterk ver-
anderd. Bij jongeren is sprake van een gestage afname. Bedroeg de uitkering rond 
1980 nog 80% van het laatstverdiende inkomen in het eerste half jaar en 75% in de 
twee jaar daarna, thans bedraagt de ww-uitkering (bij een voldoende lang arbeids-
verleden) gedurende twee maanden 75% van het eerdere brutoloon, en 70% in de 
drie maanden daarna. Voor iemand van 40 jaar die twintig jaar heeft gewerkt zijn 
de aanspraken stabieler. Toch zijn de vervangingsratio’s ook voor werklozen van 
middelbare leeftijd per saldo achteruitgegaan, vooral na het eerste jaar van werkloos-
heid. Voor ouderen (een 58-jarige met een arbeidsverleden van 38 jaar) verslechterde 
in de jaren tachtig het uitkeringspeil in de eerste twee jaar (uitkeringspercentage 
van 70%), maar verbeterde de situatie vanaf tweeënhalf jaar werkloosheid door de 
langere uitkeringsduur. Dat bleef lange tijd constant, maar sinds 2006 bestaat er na 
38 maanden geen recht meer. Sommige van deze wijzigingen hebben ertoe geleid dat 
de ww door de bevolking als minder toereikend wordt gezien.

Ook de bijstandsuitkering is de afgelopen jaren ingrijpend aangepast, onder andere 
door de bevriezing van de uitkeringen en de invoering van de woningdelersregeling 
in de jaren tachtig, de introductie van de nabw in 1996, en de Wet werk en bijstand 
in 2004. Het peil van het sociaal minimum (bijstand plus eventuele kinderbijslag en 
toeslagen) is, rekening houdend met de prijsinflatie, in de loop van de jaren tachtig 
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lager komen te liggen. Vanaf het midden van de jaren negentig is sprake van een reële 
toename, maar in 2007 was voor veel typen huishoudens het niveau van 1980 nog 
niet bereikt. De mediane inkomens namen in deze periode vrijwel onafgebroken toe, 
waardoor het relatieve verschil met het sociaal minimum, ww’ers en ontvangers van 
een bijstandsuitkering groter werd. In 2008 vond ongeveer de helft van de bevolking 
de bijstandsregeling ontoereikend. Dit schommelt met de economische conjunc-
tuur, maar de veranderingen uit de jaren tachtig hebben de ontevredenheid over de 
bijstandsuitkering structureel vergroot.

Het aandeel arme huishoudens nam volgens de scp-maatstaf tussen 1985 (het eerste 
meetpunt) en 1990 af van 6,4% naar 5%, en bereikte in 1994 een hoogtepunt (8,1%). 
Daarna was sprake van een daling, tot minder dan 5% in 2007. Bij bijstandsontvan-
gers ligt het armoedepercentage in alle jaren veel hoger; in 2007 lag het op hetzelfde 
peil als in 1985 (34%).

De groep die vanwege het maximumdagloon het bruto-uitkeringspercentage in de 
praktijk niet realiseert, is vooral in de periode 1985-1995 gegroeid. Afgaand op de 
gegevens van het Inkomenspanelonderzoek nam de omvang van deze groep toe van 
6% naar 15% van de werknemers. Daarna bleef het cijfer betrekkelijk stabiel (een op 
de zeven werknemers).

Als mensen in de ww belanden, hebben ze recht op een uitkering van 70% van hun 
eerder verdiende inkomen. De procentuele gevolgen voor het besteedbaar huishou-
densinkomen kunnen groter of kleiner zijn, vanwege gelijktijdige veranderingen in 
de fiscale heffingen, toeslagen en aftrekposten (waaronder aanvullende bijstand, 
zorgtoeslag, huurtoeslag en de hypotheekrenteaftrek). Het inkomen van een wer-
kende partner kan de inkomensteruggang dempen, de bepaling omtrent het maxi-
mumdagloon kan die juist vergroten.

In het algemeen zal iemand die werkloos wordt er ongeveer tussen de 25% en 30% 
in besteedbaar inkomen erop achteruitgaan. De werking van het schijventarief, in 
combinatie met het verlies van de arbeidskorting, is niet zo groot dat het procentuele 
verlies in het huishoudensinkomen veel lager is.

Indien iemand meer verdiende dan het maximumdagloon, kan de inkomenste-
ruggang echter veel groter zijn. Een alleenstaande die 70.000 euro verdiende, ziet 
zijn besteedbaar inkomen in de ww met ongeveer de helft afnemen.

Er zijn twee situaties waarin de terugval aanmerkelijk kleiner is. Allereerst is er 
een groep die optimaal profiteert van de compenserende werking van de huurtoe-
slag. Dit geldt met name voor de groep die voordat zij werkloos waren geen recht 
op huurtoeslag hadden, maar hierop volledig recht krijgen als ze een ww-uitkering 
ontvangen. Een alleenstaande huurder met een brutoloon rond de 20.000 euro gaat 
er per saldo maar 13% op achteruit als hij in de ww belandt. Vergelijkbare effecten 
doen zich voor bij eenoudergezinnen en eenverdieners met een brutoloon rond de 
28.000 euro.
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Een tweede groep waarvoor de inkomensdaling beperkt is, zijn de tweeverdieners. 
Doordat de partner van de hoofdkostwinner ook een bijdrage aan het huishoudens-
inkomen levert, is de daling bij ww-afhankelijkheid van de hoofdkostwinner veel 
beperkter dan wanneer hij eenverdiener zou zijn: tussen de 15% en 21% bij een inko-
men onder het maximumdagloon, ongeveer 40% bij een loon van 70.000 euro.

De huurtoeslag heeft altijd een duidelijk inkomenscompenserende werking, maar 
bij de hypotheekrenteaftrek is dat niet het geval. Doordat de hypotheek als men 
werkloos wordt in een lagere tariefgroep afgetrokken wordt, is het belastingvoordeel 
minder, maar dit kan worden gecompenseerd doordat men in aanmerking komt voor 
een hogere zorgtoeslag, of een woonkostentoeslag van de gemeente (een bijzondere 
bijstandsuitkering, vergelijkbaar met de huurtoeslag). Bij alleenverdieners met een 
brutoloon tussen de 21.000 en 30.000 euro bestond al een volledig recht op zorg-
toeslag, en domineert het effect van de wat lagere hypotheekrenteaftrek. Zij gaan er 
hierdoor ongeveer 6% extra op achteruit, en komen uit op een maximale teruggang 
in het besteedbaar huishoudensinkomen van 31% à 32% (bij een loon van 20.000-
23.000 euro).

Als een werkloze in de bijstand belandt, is de inkomensteruggang logischerwijs 
groter naarmate hij eerder meer verdiende. Voor huurders die zeer weinig verdien-
den, is de inkomensteruggang verwaarloosbaar, in modale inkomensklassen is 
de teruggang voor alleenstaanden circa 24%, en bij een inkomen van 70.000 euro 
bijna 70%. Bij een zeer kleine groep eigenwoningbezitters (0,1% van de onderzochte 
typen) kan in bepaalde omstandigheden sprake zijn van inkomensvooruitgang, 
doordat de vrij geringe hypotheekrenteaftrek lager uitpakt dan de woonkostentoe-
slag waarvoor men als bijstandsontvanger in aanmerking komt. 
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4 Conjunctuur, welbevinden en gedrag

Gerda Jehoel-Gijsbers en Stella Hoff

4.1 Inleiding

De economische crisis zal niet alleen gevolgen hebben voor de arbeidsparticipatie en 
het inkomen van individuen en huishoudens, zoals die in de voorgaande hoofdstuk-
ken aan bod kwamen. Op grond van eerder onderzoek kan worden verondersteld dat 
de recessie ook invloed zal hebben op sociale en sociaalpsychologische aspecten. 
In dit hoofdstuk gaan we op enkele van deze gevolgen in. Nagegaan wordt in welke 
mate de economische conjunctuur samenhangt met het welbevinden van mensen 
(§ 4.2), met relatie- en gezinsvorming (§ 4.3) en met zelfdoding (§ 4.4). Het accent 
in deze analyses ligt op ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia. Over de 
veranderingen in waarderingen en opvattingen die de huidige crisis op korte termijn 
teweegbracht, en over de door Nederlanders gepercipieerde gevolgen ervan heeft 
het scp in het kader van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven onlangs uitgebreid 
bericht (Dekker et al., 2009; Van Steenvoorden et al., 2009).

4.2 Werkloosheid en welbevinden

Algemeen wordt ervan uitgegaan dat werkloosheid nadelige gevolgen heeft voor het 
welbevinden van mensen. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw, toen er sprake 
was van massale werkloosheid, toonden diverse studies aan dat het verlies van werk 
kan leiden tot lusteloosheid, terugtrekking uit de maatschappij, verbittering en 
somberheid (bv. Eisenberg en Lazarsfeld 1938). Ook recenter onderzoek laat zien 
dat werklozen een geringer welbevinden hebben dan mensen met een betaalde baan 
(zie McKee-Ryan et al. 2005; Hultman et al. 2006). Men kan zich afvragen, of het 
verband tussen werkloosheid en welbevinden sterker wordt in tijden van economi-
sche neergang of juist zwakker. Theoretisch zijn beide voorstelbaar. Aan de ene kant 
zien werklozen immers hun individuele kansen op een nieuwe baan afnemen door 
de extra concurrentie op de arbeidsmarkt, maar aan de andere kant kunnen zij zich 
gesterkt voelen door de gedachte dat velen met hen in dezelfde situatie verkeren.

In deze paragraaf wordt eerst voor de periode 1974-2007 de ontwikkeling in de 
gevoelens van tevredenheid en geluk onder werklozen en niet-werklozen in kaart 
gebracht. Daarna wordt nagegaan in hoeverre de eigen werkloosheid van invloed is 
op het welbevinden, rekening houdend met het landelijke werkloosheidspercentage 
en een aantal persoonskenmerken. Bij de analyses zijn alleen personen in de leeftijd 
van 18-64 jaar betrokken. Een kanttekening is dat de arbeidsmarktpositie door de 
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jaren heen op verschillende wijzen is vastgesteld, waardoor de volgende figuren een 
aantal trendbreuken bevatten (in 1977, 1980 en 2005).16

Figuur 4.1
Tevredenheid over het huidige leven onder werklozen en niet-werklozen in Nederland, 1974-2007 
(in procenten)

Bron: LSS (’74-’86); DLO (’89-’96); POLS (’97-’07)

zelf werkloos, 
niet zo tevreden

zelf werkloos, 
zeer tevreden

niet werkloos, 
niet zo tevreden

niet werkloos, 
zeer tevreden

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

0

10

20

30

40

50

60

Figuur 4.1 laat allereerst zien dat, gedurende de hele beschouwde periode, werk-
lozen aanmerkelijk vaker ‘niet zo tevreden’ en minder vaak ‘zeer tevreden’ zijn dan 
niet-werklozen jonger dan 65 jaar. Binnen de groep werklozen ontlopen de aande-
len ontevredenen en tevredenen elkaar weinig: over het algemeen gaat het in beide 
gevallen om circa 20% (de overige werklozen nemen op de tevredenheidschaal een 
middenpositie in). Vanaf 2005 heeft het aandeel tevredenen (net) de overhand.

Uit de figuur kan niet goed worden opgemaakt of het niveau van tevredenheid 
onder werklozen en niet-werklozen samenhangt met de economische ontwikkeling. 
Ten tijde van de recessie van 1980-1982 daalde niet alleen het aandeel tevredenen 
maar ook het aandeel ontevredenen, en dit zowel onder de werklozen als onder de 
niet-werklozen. Ook tijdens de daaropvolgende recessieperioden lopen de patronen 
(deels) tegen de verwachting in. Zo was er in 1992 en 1993 binnen de groep werklozen 
sprake van een toename van het aandeel ontevredenen, maar vooral ook van het aan-
deel tevredenen. Bij de niet-werklozen daalde het percentage ontevredenen, terwijl 
het percentage tevredenen steeg. Dit laatste kan worden verklaard vanuit de gedachte 
dat mensen eerder tevreden zijn met wat zij zelf hebben als het slecht gaat met de 
economie. Deze verklaring gaat echter niet op voor de reeds besproken recessie uit 
de jaren tachtig en ook niet voor de recessie van 2002-2003. In deze laatste periode 
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nam namelijk opnieuw zowel het aandeel ontevredenen als het aandeel tevredenen 
onder de niet-werklozen af. Binnen de groep mensen die zelf werkloos waren, bleef 
het aandeel ontevredenen vrijwel gelijk, terwijl het aandeel tevredenen enigszins 
kromp.

Figuur 4.2
Geluk onder werklozen en niet-werklozen in Nederland, 1977-2007 (in procenten)

Bron: LSS (’74-’86); DLO (’89-’96); POLS (’97-’07)
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Figuur 4.2 geeft de ontwikkeling weer sinds 1977 in de mate van geluk voor werk-
lozen en niet-werklozen. Ook in termen van geluk blijken werklozen minder wel-
bevinden te ervaren. Zij typeren zichzelf vaker als ‘ongelukkig’ en minder vaak als 
‘zeer gelukkig’ dan niet-werklozen. Overigens ligt het niveau van geluk in Nederland 
aanzienlijk lager dan het niveau van tevredenheid. Het aandeel zeer gelukkigen17 
onder de werklozen bedraagt rond de 10% (met enkele uitschieters richting 20% in 
de eerste helft van de jaren negentig) en onder de niet-werklozen 20% à 25%.

Of de mate van geluk conjunctuurgevoelig is, kan alleen worden nagegaan voor 
de recessie van 1992-1993 en die van vlak na de eeuwwisseling.18 Opnieuw blijkt het 
moeilijk uitspraken te doen over de veranderingen in het geluksniveau in perioden 
van economische neergang. Tijdens de eerste recessie daalt zowel het aandeel werk-
lozen als het aandeel niet-werklozen dat zegt ongelukkig te zijn. Daarentegen is er 
tijdens de recessie van tien jaar daarna sprake van een (lichte) stijging van beide aan-
delen. Het aandeel werklozen dat aangeeft zeer gelukkig te zijn daalt tijdens beide 
recessieperioden, maar het percentage zeer gelukkige niet-werklozen neemt alleen 
tussen 1992 en 1993 toe. In de periode 2002-2003 neemt hun aandeel juist iets af.
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Tabel 4.1
Invloed van werkloosheid en andere kenmerken op tevredenheid met het huidige leven en mate 
van geluk, 1974-2007 (in regressiecoëfficiënten op basis van gestandaardiseerde variabelen)

tevredenheid met huidige leven gelukkig voelen

excl. persoons-
kenmerken

incl. persoons-
kenmerken

excl. persoons-
kenmerken

incl. persoons-
kenmerken

zelf werkloos (nee = ref.)

ja –0,15* –0,10* –0,12* –0,07*

landelijk werkloosheidspercentage –0,01* –0,02* –0,03* –0,03*

eigen werkloosheid ‘normaal’ –0,01* –0,01* 0,00 0,01

geslacht (man = ref.)

vrouw 0,04* 0,05*

leeftijd (18-24 jaar = ref.)

25-34 jaar –0,08* –0,05*

35-49 jaar –0,17* –0,15*

50-64 jaar –0,14* –0,16*

opleidingsniveau (alleen basis = ref.)

lager (lbo, mavo) 0,05* 0,05*

middelbaar (mbo, havo/vwo) 0,08* 0,08*

hoog (hbo, wo) 0,08* 0,07*

burgerlijke staat (gehuwd = ref.)

verweduwd –0,06* –0,09*

gescheiden –0,09* –0,11*

nooit gehuwd geweest –0,08* –0,12*

verricht betaald werk (nee = ref.)

ja 0,08* 0,07*

inkomen (derde quintiel = ref.)

eerste quintiel –0,03* –0,03*

tweede quintiel –0,03* –0,03*

vierde quintiel 0,03* 0,01*

vijfde quintiel 0,05* 0,03*

inkomen onbekend 0,00 –0,01

behoort tot kerkgenootschap (nee = ref.)

ja 0,01* 0,01

heeft kinderen (nee = ref.)

ja –0,05* –0,03*

partner aanwezig (ja = ref.)

nee, alleenstaand –0,09* –0,11*

* Significant effect op mate van tevredenheid, resp. mate van geluk (p < 0,05)

Bron: LSS (’74-’86); DLO (’89-’96); POLS (’97-’07)
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Om meer zicht te krijgen op de relatie tussen werkloosheid en welbevinden zijn 
enkele regressieanalyses uitgevoerd. Hierin is niet alleen de arbeidsmarktpositie 
van de persoon (wel of niet werkloos) als voorspellende factor opgenomen, maar ook 
het landelijke werkloosheidspercentage en een variabele die de ‘normaalheid’ van de 
eigen werkloosheid beoogt weer te geven.19 Daarnaast is in afzonderlijke analyses 
rekening gehouden met een aantal andere kenmerken, zoals de leeftijd, het al dan 
niet hebben van een partner of kinderen, het inkomen en het opleidingsniveau.

Zoals tabel 4.1 laat zien, is er een sterk verband tussen de eigen werkloosheid en de 
mate van tevredenheid met het huidige leven, respectievelijk de mate waarin men 
zich gelukkig voelt. Werklozen zijn minder tevreden en minder gelukkig dan niet-
werklozen. Ook het economisch klimaat, afgemeten aan het landelijke werkloos-
heidspercentage, speelt een (beperkte) rol: ongeacht de eigen arbeidsmarktpositie is 
er sprake van een iets geringer welbevinden in de jaren dat de werkloosheid hoog is. 
Dat er ook bij niet-werklozen sprake is van een negatief effect kan te maken hebben 
met het feit dat zij in tijden van hoge werkloosheid vaker mensen zullen kennen die 
werkloos zijn. Daarnaast zijn zij wellicht ongerust over het voortbestaan van hun 
eigen baan.

De mate waarin de eigen werkloosheid, gezien het landelijke percentage, als 
‘normaal’ kan worden beschouwd, hangt wel samen met de mate van tevredenheid, 
maar niet met geluk. De relatie is bovendien negatief: werklozen blijken in tijden 
van een ongunstige economie minder tevreden te zijn met hun leven dan in perioden 
van lage werkloosheid. Kennelijk putten zij geen troost uit het feit dat zij lang niet de 
enigen zijn zonder betaalde baan, maar zien zij dit eerder als een extra obstakel bij 
hun pogingen terug te keren naar de arbeidsmarkt. De verbanden tussen deze drie 
variabelen en het welbevinden blijven gehandhaafd, ook nadat rekening is gehouden 
met diverse achtergrondkenmerken.

4.3 Relatie- en gezinsvorming

Voor de continuïteit van een samenleving is een evenwichtige bevolkingsgroei van 
belang. Ontwikkelingen in relatie- en gezinsvorming kunnen belangrijke gevolgen 
hebben voor de toekomstige arbeidsmarkt, sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
huisvesting en dergelijke. De demografische evolutie van de afgelopen decennia 
heeft geleid tot ontgroening en vergrijzing van de bevolking, wat problemen kan 
scheppen voor een goed functioneren van de arbeidsmarkt en voor de betaalbaarheid 
van de sociale zekerheid. Een verdere ontgroening zal deze problemen versterken. 
Daarom is het relevant na te gaan in welke mate de huidige recessie zal leiden tot 
minder huwelijken en geboorten.

Relatie- en gezinsvorming is niet alleen het resultaat van autonome individu-
ele beslissingen, maar een proces dat ook wordt beïnvloed door maatschappelijke 
factoren; dat wil zeggen door economische, politieke, technologische, sociale en 
culturele factoren (Van den Akker et al. 1991). In feite is er sprake van een tweezijdige 
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relatie: maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de relatie- en gezinsvorming, 
en veranderingen in relatie- en gezinsvorming hebben op hun beurt weer gevolgen 
voor maatschappelijke omstandigheden (Liefbroer en Dykstra 2000; De Beer 2001; 
Vrooman 2009: 183-185, 199-200). Analyse van de wederzijdse effecten van al deze 
factoren is zeer complex en – zo het al mogelijk is – niet haalbaar in deze studie. Hier 
beperken we ons tot de relatie tussen enerzijds de conjunctuur en anderzijds relatie- 
en gezinsvorming.

Verschillende theorieën
Er bestaan verschillende theorieën over de implicaties van economische ontwikke-
lingen op relatie- en gezinsvorming (zie Liefbroer en Dykstra 2000). Aan de ene kant 
wordt verondersteld dat gunstige economische omstandigheden het voor mensen 
gemakkelijker maakt een vaste relatie aan te gaan, te trouwen en kinderen te krijgen. 
Bij een toename van de bestaanszekerheid zullen mensen eerder verplichtingen 
jegens anderen durven aan te gaan. Bij een afname van bestaanszekerheid houdt 
men dergelijke lasten eerder af (Becker 1992, 1997; Easterlin 1980; Mulder en Man-
ting 1994; Pampel en Peters 1995; De Beer 2001).

Anderzijds is er de redenering dat een sterke welvaartsgroei en de daarmee toe-
nemende bestaanszekerheid het voor mensen mogelijk maakt minder belang toe te 
kennen aan materialistische doelstellingen en meer postmaterialistische waarden te 
ontwikkelen (Inglehart 1997). Er vindt een verschuiving in waardeoriëntaties plaats: 
mensen gaan meer belang hechten aan autonomie, zelfexpressie en ontplooiing. Zij 
willen meer zelf richting geven aan hun leven en kiezen minder voor de traditionele 
standaardpatronen van huwen en kinderen krijgen. Een keuze voor echtscheiding 
wordt daarmee ook als minder problematisch gezien.

Een derde theorie luidt, dat de kosten-batenafweging om te werken voor vrou-
wen anders is komen te liggen. Dit is een gevolg van de sterke welvaartsgroei en de 
toegenomen onderwijs- en arbeidsparticipatie van vrouwen. Met name hoogopge-
leide vrouwen zouden vanwege hun aanzienlijke human capital minder geneigd zijn te 
huwen en kinderen te krijgen (Becker 1991).

Het verklaringsmechanisme dat de laatste twee benaderingswijzen geven is tegen-
gesteld aan dat van de eerste: volgens de theorieën van Inglehart en Becker leiden 
betere economische omstandigheden juist tot minder huwelijken, minder kinderen 
en meer echtscheidingen. De langetermijn processen waar zij op duiden (waarden-
verschuiving, emancipatie in combinatie met toegenomen menselijk kapitaal) bieden 
mogelijk een goede verklaring voor de structurele trend. De invloed van schomme-
lingen in de conjunctuur op relatie- en gezinsvorming kan hiermee echter per defi-
nitie niet goed worden begrepen. Dat is wel mogelijk op basis van de eerstgenoemde 
theoretische invalshoek, waarbij de individuele economische vooruitzichten op korte 
termijn van invloed worden geacht op het aangaan van verplichtende relaties (vaste 
partner, kinderen).
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Opvattingen
De opvattingen van burgers over relatie- en gezinsvorming blijken aan te sluiten bij 
de theorie dat slechte economische vooruitzichten in negatieve zin van invloed zijn, 
zo bleek uit een onderzoek aan het begin van de jaren negentig onder werkenden 
en drie groepen van uitkeringsontvangers: Algemene bijstandswet (Abw), Werk-
loosheidswet (ww) en Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao). Ruim 
de helft tot driekwart was van mening dat uitkeringsgerechtigden, en met name 
de Abw’ers, minder mogelijkheden hebben om een vaste relatie aan te gaan of om 
te trouwen (Van den Akker et al. 1991). Als belangrijkste reden werd genoemd dat 
uitkeringsgerechtigden zich materieel weinig kunnen veroorloven; het zijn finan-
cieel onaantrekkelijke partners. Een opmerkelijke bevinding is dat uitkeringsont-
vangers en werkenden in dit opzicht nauwelijks van opvatting verschilden. Verder is 
het opvallend dat de ondervraagde uitkeringsgerechtigden de situatie voor zichzelf 
minder somber achtten dan voor andere uitkeringsontvangers: slechts 25% dacht 
zelf minder mogelijkheden te hebben om een vaste relatie aan te gaan.

Ook wat betreft het krijgen van kinderen maakten de ondervraagden verschil 
tussen mensen met een uitkering en werkenden (Van den Akker et al. 1991). Ongeveer 
de helft van zowel de uitkeringsontvangers als de werkenden was van mening dat het 
hebben van een uitkering een kleiner kinderaantal wenselijk maakt. Ten aanzien van 
ww’ers was men deze mening minder vaak toegedaan dan bij de arbeidsongeschik-
ten en bijstandsontvangers. Ook hier zagen de uitkeringsontvangers voor zichzelf 
minder reden om het kindertal te limiteren dan voor hun lotgenoten: iets meer dan 
20% vond een dergelijke beperking voor hen persoonlijk onwenselijk.

Feitelijk gedrag
De relatie tussen conjunctuur en feitelijk gedrag zou bij voorkeur op persoonsniveau 
in kaart moeten worden gebracht. Daarbij zou de onderzoeksvraag moeten zijn of 
werklozen (en werkenden die met ontslag worden bedreigd) minder vaak huwen en 
minder vaak kinderen krijgen. De paneldata die daarvoor vereist zijn, zijn echter 
niet beschikbaar. Daarom wordt de samenhang hier onderzocht op basis van geag-
gregeerde gegevens. Als het verband krachtig genoeg is, zal dit waarschijnlijk ook 
zichtbaar zijn in landelijke cijfers. De ontwikkelingen worden gepresenteerd voor 
de periode 1980-2007. Hierin zitten drie periodes met een neergaande conjunctuur: 
beginjaren tachtig, de periode 1992-1994 en de periode 2001-2003.

De figuren 4.3-4.5 laten zien hoe de conjunctuur (geoperationaliseerd aan de hand 
van het aantal geregistreerde werklozen) samenhangt met respectievelijk huwelijk, 
geboorte en echtscheiding. Er is gekeken naar de samenhang in de jaarlijkse muta-
ties: in hoeverre hangen veranderingen in de conjunctuur samen met veranderingen 
in het aantal huwelijkssluitingen, aantal geboorten en aantal echtscheidingen?

Het blijkt dat een toename van het aantal werklozen leidt tot een significante afname 
in het aantal huwelijkssluitingen en het aantal geboorten; en andersom, dat bij een 
afname van het aantal werklozen het aantal huwelijken en geboorten weer stijgt. 
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Figuur 4.3
Aantal huwelijken (rechteras) en aantal geregistreerde werklozen (linkeras); 
jaarmutaties × 1000, 1980-2007a

a  Correlatie= – 0,59.

Bron: CBS Statline (SCP-bewerking)

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

-100

-50

0

50

100

150

200

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

geregistreerde werkloosheidhuwelijken

Figuur 4.4
Aantal geboorten (rechteras) en aantal geregistreerde werklozen (linkeras); jaarmutaties 
× 1000, 1980-2007a

a Correlatie= –0,46.

Bron: CBS Statline (SCP-bewerking)
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Dit komt overeen met de theoretische verwachting. De samenhang is bovendien 
vrij hoog: in figuur 4.3 (huwelijken) is de correlatiecoëfficiënt –0,59, in figuur 4.4 
(geboorten) is die –0,46. In de periode 2001-2002 is echter sprake van een afwijking 
van het verwachte patroon, zowel wat betreft het aantal huwelijken als het aantal 
geboorten. In een periode van economische neergang steeg het aantal huwelijken 
en geboorten. Mogelijk dat de snelheid waarmee de toenmalige crisis onverwacht 
kwam opzetten hierin een rol speelt.

Figuur 4.5
Aantal echtscheidingen (rechteras) en aantal geregistreerde werklozen (linkeras); 
jaarmutaties × 1000, 1980-2007a

a Correlatie = 0,33; met time-lag van één jaar: correlatie = 0,39.

Bron: CBS Statline (SCP-bewerking)

geregistreerde werkloosheidechtscheidingen

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

-100

-50

0

50

100

150

200

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

De samenhang met veranderingen in het aantal echtscheidingen (figuur 4.5) is 
geringer en statistisch niet significant (correlatie = 0,33). Als een vertraging van een 
jaar wordt geïntroduceerd – waarbij de verandering in het aantal echtscheidingen 
in een bepaald jaar wordt vergeleken met de mutatie van het aantal werklozen in het 
voorgaande jaar – neemt de samenhang iets toe, tot 0,39 en is deze wel significant 
(bij p < 0,05). Dat houdt dus in dat bij een stijging van het aantal werklozen het aantal 
echtscheidingen een jaar later enigszins toeneemt. Overigens is het op basis van de 
theorie niet duidelijk of een neergaande conjunctuur zou leiden tot een toename of 
een afname van het aantal scheidingen. Enerzijds zou verondersteld kunnen worden 
dat de slechtere financiële positie bij werkloosheid tot stress en relatieproblemen 
leidt, met echtscheiding als resultaat. Anderzijds brengt scheiding ook veel kosten 
met zich mee die men zich juist in een situatie met werkloosheid minder gemakkelijk 



77Conjunctuur, welbevinden en gedrag

kan permitteren. Gezien de bevindingen lijkt de eerste argumentatie meer hout te 
snijden dan de tweede.

Voor de relatie tussen conjunctuur en huwelijk c.q. geboorte brengt het aanbrengen 
van een lag geen verhoging van de correlatie met zich mee. De Beer (2001) constateert 
wel een vertraging van anderhalf jaar wanneer hij het aantal geboorten relateert aan 
het consumentenvertrouwen: als het vertrouwen in de economie toeneemt, stijgt 
het aantal geboorten anderhalf jaar later.20 Dit is een begrijpelijke vertraging, want 
het duurt minstens negen maanden voordat het besluit om kinderen te krijgen tot 
een geboorte leidt. Dat een dergelijke lag zich niet voordoet als het geboortecijfer 
wordt gerelateerd aan de geregistreerde werkloosheid, heeft wellicht te maken met 
het moment waarop men zich zorgen gaat maken over zijn bestaanszekerheid. Deze 
zorgen nemen vooral toe in de periode van toenemende werkloosheid, dus geruime 
tijd vóórdat de piek in de geregistreerde werkloosheid is bereikt.

4.4 Zelfdoding

In de periode 1980-2007 schommelde het aantal zelfdodingen in Nederland tussen 
1350 en 1900 per jaar. Over de gehele bevolking bezien is het dus een betrekkelijk 
zeldzaam verschijnsel, en vergeleken met andere Europese landen is de incidentie 
van zelfdodingen laag. Bovendien is er in het afgelopen decennium sprake van een 
daling in bijna alle leeftijdscategorieën, inclusief jongeren. Alleen onder mannen in 
de leeftijd van 40-60 jaar is sprake van een stijging (vws 2008a).

Hoewel het bij zelfdoding om een klein aantal personen gaat, vormt het vanwege 
de ernst van het verschijnsel en de ruimere problematiek die erachter kan schuilgaan 
(isolement, depressies en andere psychische problemen) een belangrijk probleem 
in de samenleving. Zelfdoding heeft bovendien veel impact op een grote groep van 
mensen in de directe en wijdere sociale omgeving. De grote aandacht die de recente 
‘golf’ van zelfdodingen onder werknemers van het bedrijf France Telecom kreeg, 
illustreert dit (zie bijv. nrc-Handelsblad, 7 oktober 2009: 1, 5). Voor het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) vormde het aantal zelfdodingen en 
pogingen daartoe aanleiding om beleid te formuleren en een budget ter beschik-
king te stellen met als doel het aantal suïcides en suïcidepogingen terug te dringen 
(vws 2008b).

Relatie tussen conjunctuur en zelfdoding
In het verleden is meermalen empirisch vastgesteld dat een neergaande economische 
conjunctuur samengaat met een toename van het aantal zelfdodingen (zie voor een 
overzicht: Matthijs 1982; Gunnell en Frankel 1994). Durkheim legde als eerste de 
invloed van maatschappelijke factoren op zelfdoding bloot in zijn studie Le suicide, 
étude de sociologie (1897). Hij liet zien dat iets wat een zeer persoonlijke keuze lijkt, 
zoals zelfdoding, is ingebed in een collectieve context. Het zelfmoordcijfer hangt 
volgens Durkheim sterk samen met veranderingen in de collectieve orde in een land. 
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Hij concludeerde dat zowel een grote achteruitgang als een substantiële verbetering 
van de economische conjunctuur tot een toename van het aantal zelfmoorden leidt. 
Zijn interpretatie van dit parabole verband is dat niet een bepaald economisch niveau 
bepalend is, maar dat snelle economische veranderingen, zowel omhoog als omlaag, 
tot destabilisering van de sociale orde leiden. Dit brengt onder de bevolking een 
toestand van anomie (normatieve onthechtheid) teweeg, die tot meer zelfdodingen 
leidt.

In later onderzoek is de relatie tussen economische groei en toename van het 
aantal zelfdodingen verschillende keren ter discussie gesteld (o.a. Halbwachs 1930; 
Kruyt 1960; Matthijs 1982; Makinen 1999). Ook het verband tussen economische 
crises en stijging van het aantal zelfdodingen wordt niet altijd bevestigd (Makki-
nen 1999; Stone et al. 2002). In het eurosave-project werd slechts voor drie van de 
vijftien onderzochte eu-landen een significant positieve correlatie gevonden tussen 
werkloosheidspercentage en zelfdoding:21 voor Nederland, België en het Verenigd 
Koninkrijk (Stone et al. 2002). In meer landen (zeven van de vijftien) was er zelfs 
sprake van een tegenovergesteld verband, namelijk dat een hogere werkloosheid 
samengaat met minder zelfdoding: Denemarken, Finland, Zweden, Oostenrijk, 
Duitsland, Ierland en Griekenland.

Dergelijke samenhangen zijn gebaseerd op geaggregeerde trendgegevens, waarbij 
niet is gecontroleerd voor andere beïnvloedende factoren. De complexiteit van de 
relatie kan meer recht worden gedaan door onderzoek op persoonsniveau, waarbij de 
onderzoekspersonen in de tijd worden gevolgd. Uit dat type onderzoek blijkt onder 
andere dat personen met psychische stoornissen en suïcidaal gedrag een grotere 
kans op werkloosheid hebben (Platt 1986; Morton 1993), en dat werkloosheid tot 
meer zelfdoding leidt (Lewis en Sloggett 1998). Ook als gecontroleerd wordt voor de 
invloed van een aantal andere kenmerken22 blijft in dit laatste onderzoek het verband 
tussen werkloosheid en zelfdoding bestaan.

Door Henry en Short (1954) is de anomietheorie van Durkheim verder uitgewerkt 
tot de ‘statustheorie’, die een toename van zelfdoding bij stijgende werkloosheid ver-
klaart door het terugvallen in status en het niet kunnen waarmaken van ambities. De 
zelfmoordstijging zal het grootst zijn bij die groepen waar de kloof tussen ambitie 
en de feitelijke situatie het grootst is (Lammers 1962). Dit verklaart volgens Matthijs 
(1982) waarom tijdens laagconjunctuur het aantal zelfmoorden meer toeneemt onder 
de hogere statusgroepen: zij hebben meer te verliezen.

Zelfdoding is vaak een gevolg van een ernstige depressie (Marquet en Donker 2009). 
De ontwikkeling in het aantal suïcides kan dan ook worden gezien als een indicator 
voor de ontwikkeling in het aantal (ernstig) depressieve personen. Het blijkt echter 
niet makkelijk om de ontwikkeling in dit laatste aantal vast te stellen. Onderzoek 
onder de Nederlandse bevolking van de afgelopen dertig jaar laat geen duidelijke 
toe- of afname van depressieve gevoelens zien (rivm 2009). Het aantal depressieve 
patiënten dat bij de huisarts bekend is, is daarentegen wel sterk gestegen; in de 
periode 1994-2004 trad een verdubbeling op (Bijl en Ravelli 1998). Op grond van de 
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beschikbare tijdreeksen is het niet mogelijk na te gaan of veranderingen in depres-
sies samenhangen met veranderingen in conjunctuur. Hieronder wordt alleen de 
ontwikkeling in het aantal suïcides in verband gebracht met de conjuncturele veran-
deringen.

Figuur 4.6
Aantal zelfdodingen en aantal geregistreerde werklozen (× 1000), jaarmutaties 1980-2007a

a Correlatie = 0,58.

Bron: CBS Statline (SCP-bewerking)
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In figuur 4.6 zijn voor de periode 1980-2007 de jaarlijkse veranderingen in het aantal 
werklozen afgezet tegen de jaarlijkse veranderingen in het aantal zelfdodingen in 
Nederland. Er is sprake van een significante samenhang. Stijging van werkloos-
heid gaat samen met een toename van het aantal zelfdodingen, en omgekeerd gaat 
een daling van de werkloosheid samen met een daling van het aantal zelfdodingen 
(correlatiecoëfficiënt = 0,58; beperking tot de leeftijdsgroep 15-60 jarigen leidt tot 
een correlatie van 0,50). Evenals in figuur 4.3 en 4.4 zien we hier rond de crisis van 
2001-2003 dat het verband afwijkt. Als de werkloosheid van 2002 op 2003 oploopt, 
neemt het aantal zelfdodingen af, en terwijl de werkloosheid van 2003 op 2004 daalt, 
stijgt het aantal zelfdodingen. In het algemeen is het verband echter stevig,23 en is 
het – anders dan Durkheim veronderstelde – voor Nederland in deze periode niet 
paraboolvormig.
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4.5 Conclusies

In dit hoofdstuk is gekeken naar een aantal sociale en sociaalpsychologische gevol-
gen van de recessie. Wat gebeurt er met het welbevinden van mensen in tijden van 
laagconjunctuur? En welke consequenties heeft een neergaande conjunctuur voor het 
aantal huwelijken, scheidingen, geboorten en zelfdodingen?

Werklozen zijn minder tevreden en minder gelukkig dan niet-werklozen. Dat geldt 
zowel in tijden van laagconjunctuur als bij hoogconjunctuur. Daarnaast speelt het 
economisch klimaat een zelfstandige rol. In jaren dat de werkloosheid hoog is, is het 
welbevinden geringer. Dit geldt zowel voor de werklozen als voor de niet-werklozen. 
Dat men tezamen met vele anderen werkloos is, heeft geen verzachtend effect, maar 
geeft juist een extra verlaging van het welbevinden. Voor de niet-werklozen betekent 
een laagconjunctuur dat men vaker met de werkloosheid van anderen wordt gecon-
fronteerd en mogelijk zelf ook met werkloosheid wordt bedreigd. Vertaald naar de 
huidige recessie kan worden verwacht dat het welbevinden van alle groepen in de 
beroepsbevolking (werklozen én niet-werklozen) zal afnemen. Bovendien is het 
waarschijnlijk – gezien de verwachte groei van de werkloosheid in 2010 – dat dege-
nen die nu werkloos zijn of worden, een lager welbevinden hebben dan de werklozen 
van de afgelopen jaren.

Dat het welbevinden afneemt in tijden van toenemende werkloosheid komt – in 
extremis – ook tot uiting in een toename van het aantal zelfdodingen. Een groei van 
dit aantal is ook een indicatie van een toename in het aantal mensen met ernstige 
(psychische) problemen.

Hoewel het om een complexe relatie gaat, kan worden verwacht dat een recessie 
meer suïcides en meer suïcidepogingen tot gevolg zal hebben. In welke mate dit het 
geval zal zijn, is mede afhankelijk van het type mensen dat werkloos wordt of met 
werkloosheid wordt bedreigd. Als het meer hoogopgeleide werknemers betreft dan 
in voorgaande recessies het geval was, dan zou dit – conform de statustheorie – tot 
meer zelfdodingen kunnen leiden. Degenen die meer te verliezen hebben, zullen het 
meest risicogevoelig zijn voor suïcide. En als in de huidige recessie meer mannen 
tussen 40 en 60 jaar oud werkloos worden, kan dit – gezien hun grotere suïcidegraad 
– eveneens leiden tot een extra stijging. Er zijn indicaties dat deze groepen (zeker de 
oudere mannen) in de huidige recessie meer kans op werkloosheid hebben. Boven-
dien zijn de uitkeringsvoorwaarden voor deze groep in de afgelopen jaren verslech-
terd (hoewel minder dan voor jongeren; zie hoofdstuk 3). Extra aandacht voor de 
problematiek van deze groepen lijkt dan ook op zijn plaats.

Anderzijds kan ook worden verondersteld dat bij een zeer hoge werkloosheid 
degenen die werkloos worden een minder selectieve groep zijn wat betreft hun 
psychische gezondheid. Dit zou een dempende werking hebben op het aantal extra 
zelf dodingen.
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De grotere bestaansonzekerheid die een recessie met zich meebrengt, zal ertoe 
leiden dat er in de komende jaren minder huwelijken en meer echtscheidingen 
plaatsvinden en dat er minder kinderen worden geboren. De ‘baby-ban’ (het geen 
kinderen willen), waarvan bij sommige groepen al sprake is, zou door de recessie 
versterkt kunnen worden. Als dit niet wordt gecompenseerd door een ‘inhaaleffect’ 
als de economie weer aantrekt, kan dit op de langere termijn gevolgen hebben voor 
het aantal werkenden, de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, en 
de financierbaarheid van de sociale zekerheid en andere collectieve voorzieningen. 
De bestaande demografische druk zou in dat geval verder oplopen.
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5 Slotbeschouwing

Cok Vrooman

Hoewel deze studie een beschrijvend doel had – het in kaart brengen van de beteke-
nis van werkloosheid in crisistijd –, geven de uitkomsten aanleiding enkele kant-
tekeningen te plaatsen bij de beleidsdiscussie. In deze slotbeschouwing wordt dit 
toegespitst op vier thema’s: de verhouding in de aandacht voor jongere en oudere 
werklozen in het beleid, en de mogelijkheden om de groeiende werkloosheid onder 
ouderen tijdens de huidige crisis aan te pakken; de toekomstige inrichting van de 
werkloosheidsregeling; de toereikendheid van de bijstand, en het risico op hoge 
woonlasten; en de aanpak van de sociale gevolgen van werkloosheid. Het accent ligt 
hier dus op mogelijke implicaties van deze studie, niet op een samenvatting van alle 
uitkomsten. Voor het laatste kan men de slotparagrafen van de afzonderlijke hoofd-
stukken raadplegen.

Jonge en oude werklozen
Wanneer de situaties waarin jongere (25–) en oudere (55+) mensen op het terrein 
van werk en inkomen verkeren tegen elkaar worden afgezet, is het patroon in veel 
opzichten spiegelbeeldig. Jongeren hebben een hoge werkloosheidskans, maar hun 
werkloosheid is vaak niet langdurig. Als ze tijdens een recessie werkloos zijn, hebben 
ze een grote kans op het vinden van werk wanneer de economie weer aantrekt. Ze 
zijn goedkoop, recent opgeleid, gezond en plooibaar. Dat maakt hen gewild bij 
werkgevers, die hen een periode van werkloosheid tijdens moeilijke omstandigheden 
in veel gevallen niet zwaar zullen aanrekenen. Jongeren hebben weinig inkomensbe-
scherming vanwege de korte uitkeringstermijn van de ww en de ‘inclusieve’ aanpak 
via de Wet investeren in jongeren (wij).

In het recente beleid is er veel aandacht voor de aanpak van werkloosheid onder 
jongeren. Op grond van landelijke regelingen moeten zij krachtens de wij een werk-
leeraanbod van de gemeenten krijgen. Jongeren kunnen dus in beginsel alleen bij 
uitzondering afhankelijk zijn van een uitkering. In het Actieplan Jeugdwerkloosheid van 
mei 2009 wordt gesteld:

Het kabinet wil voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan zoals in de jaren 
tachtig is gebeurd en vindt het daarom van groot belang om nu in deze crisistijd snel met 
extra maatregelen voor jongeren te komen. Voorkomen moet worden dat jongeren aan hun 
lot worden overgelaten. Dit is slecht voor de jongeren zelf, maar ook voor de samenleving 
nu en op de lange termijn. Want de geschiedenis heeft geleerd dat voor deze jongerengene-
ratie van de jaren 80 ook na de recessie nog vele jaren extra inzet noodzakelijk is geweest 
om hen alsnog volwaardig te laten participeren (szw 2009a: 9).
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Voor het Actieplan is 250 miljoen euro gereserveerd, uit te geven aan gerichte maatre-
gelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.24 In het verlengde hiervan zijn ook 
op lokaal niveau de laatste tijd veel initiatieven ontplooid die op jonge werklozen 
gericht zijn. Zo startte uwv Werkbedrijf onlangs de actie ‘Jongeren helpen jongeren 
aan een baan’, waarbij recent afgestudeerden van hbo en wo zonder werk een tijde-
lijke betaalde baan als ‘jongeren-jobcoach’ krijgen om andere werkloze jongeren te 
begeleiden op hun zoektocht naar werk (helpen bij sollicitaties, speuren op internet, 
benaderen van werkgevers). In gemeenten werken de lokale partijen (dienst szw, 
uwv Werkbedrijf, de onderwijssector, leerbedrijven, de Platforms Arbeidsmarkt & 
Onderwijs, de jeugdzorg) veel samen om de jeugdwerkloosheid en de gevolgen ervan 
terug te dringen, onder andere door de jongeren langer te laten doorleren en te laten 
deelnemen aan werkervaringsprojecten (bijvoorbeeld via tijdelijke traineeplaatsen, 
o.a. in de uitzendbranche).

Bij ouderen is het beeld andersom. 50-plussers hebben een niet al te grote kans om 
werkloos te worden – hoewel die niet zoals vroeger onder het algemeen gemiddelde 
ligt (zie § 2.3). Als ze werkloos zijn, is dat echter vaak langdurig. Ouderen hebben een 
kleinere kans op uitstroom als de economie weer aantrekt, omdat ze verhoudingsge-
wijs duur zijn, maar ook omdat ze minder recent zijn opgeleid en omdat werkgevers 
het risico bij deze groep groter vinden (gezondheidsproblemen, hoger ziektever-
zuim, geringere flexibiliteit). Werkgevers zijn mogelijk ook, meer dan bij jongeren, 
geneigd de werkloosheid van ouderen te beschouwen als een aanwijzing dat er met 
iets ‘mis’ is met deze mensen – anders waren ze immers wel aan de slag gebleven. 
De inkomensbescherming van oudere werklozen is in de Werkloosheidswet (ww) 
ten opzichte van de jaren negentig weliswaar verslechterd, maar afgezet tegenover 
die van jongeren toch nog heel behoorlijk. De ww-uitkering voor ouderen ligt wat 
betreft duur (niet in termen van het niveau) nog altijd boven het peil van dertig jaar 
terug, al loopt de uitkering niet meer automatisch door tot het 65e jaar, en zijn oude-
ren niet langer gevrijwaard van de sollicitatieplicht. Door de lange uitkeringsduur 
van de ww hebben ouderen minder last van het relatieve achterblijven van het sociaal 
minimum (tenzij ze zijn aangewezen op de Toeslagenwet, de Wet inkomensvoorzie-
ning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (ioaw) of de Inkomens-
voorziening Oudere Werklozen (iow)); en voor zover dat het geval is, geldt voor hen 
een soepeler middelentoets dan voor jongeren.

Om een aantal redenen zijn deze verschillen in aandacht voor jongeren en ouderen 
in het beleid en de regelgeving wel te begrijpen. Het werkloosheidspercentage onder 
jongeren is nu eenmaal veel hoger en het stijgt ten tijde van een recessie zoals we die 
nu doormaken veel sneller dan dat van ouderen. Dat leidt al snel tot een sterk urgen-
tiegevoel. Jongeren moeten bovendien nog langer mee op de arbeidsmarkt: zij zijn de 
toekomstige premiebetalers, en in een periode van vergrijzing is het belangrijk hen 
voor de arbeidsmarkt te behouden en te voorkomen dat zij afhankelijk worden van 
uitkeringen. De vrees voor een ‘littekeneffect’ manifesteert zich vooral ten aanzien 
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van jongeren; bij ouderen speelt dit vermoedelijk minder, omdat zij al gevormd zijn 
en een kortere restperiode op de arbeidsmarkt hebben. Ook de vrees voor onge-
wenste externe effecten van werkloosheid is bij jongeren groter dan bij ouderen: van 
de laatsten wordt minder verwacht dat zij overlast bezorgen, geweld plegen, rellen en 
criminaliteit veroorzaken of crimineel gedrag vertonen.

Wellicht doet zich ook een vorm van beleidsmyopie voor: men is gewend in tijden 
van crisis in te zetten op jongeren en ouderen in een uitkeringsregeling onder te 
brengen, een beproefde corporatistische strategie die ook in Nederland vanaf het 
eind van de jaren tachtig werd gevolgd.

Opportunisme kan eveneens een rol spelen. Door hun eerdergenoemde kenmer-
ken en door de percepties van werkgevers zijn oudere werklozen moeilijker aan het 
werk te brengen. Dat maakt pogingen tot re-integratie van deze groep voor beleids-
makers en uitvoerders tot een betrekkelijk ondankbare taak – die misschien ook 
minder goed te rechtvaardigen is als ouderen al lang gewerkt hebben, gezondheids-
problemen ervaren, of objectief maar een heel kleine kans hebben ooit nog aan de 
slag te komen.

Hoe begrijpelijk dit dus ook mag zijn, toch schuilt er iets merkwaardigs in de grote 
discrepantie in aandacht die jongere en oudere werklozen in het beleid25 ten deel 
valt. Eerder is betoogd dat de problematiek bij jongeren in belangrijke mate con-
junctureel is, en zich dus ook voor een groot deel oplost wanneer de economie weer 
aantrekt. De huidige situatie op de arbeidsmarkt is in dit opzicht gunstiger dan 
tijdens de economische crisis van de jaren tachtig, omdat het aandeel schoolverlaters 
dat instroomt beduidend kleiner is: de ‘arbeidsmarktdruk’ van deze groep is nu een 
derde lager dan toen. Empirisch onderzoek duidt er niet op dat er op latere leeftijd 
sprake is van een groot littekeneffect bij jongeren die werkloos worden tijdens een 
recessie. Het cohort dat in de jaren tachtig instroomde, bleek in de periode 2000-
2007 geen achterstand te hebben opgelopen wat betreft het werkloosheidspercen-
tage, de arbeidsmarktparticipatie of het baanniveau (al was er wel sprake van een 
kleine loonachterstand). Het is zelfs denkbaar dat intensief beleid gericht op jonge-
ren onbedoeld tegengestelde effecten oproept; bijvoorbeeld dat schoolverlaters hun 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderschatten, en het voor werkgevers interes-
sant wordt vacatures deels te vervullen via goedkopere stage- en werkplekken. Voor 
zover beleid gericht op werkloze jongeren gewenst is, kan zich dat vermoedelijk het 
beste zoveel mogelijk richten op de groepen die ook in een hoogconjunctuur al moei-
lijk aan de slag komen (laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen).

Voor werknemers van 55 jaar en ouder is de kans om werkloos te worden wel-
iswaar kleiner dan voor jongeren, maar als het probleem zich voordoet, is het veel 
hardnekkiger: oudere werklozen zijn vaker langdurig zonder werk. Los van de 
problemen die onvrijwillige werkloosheid voor de betrokken ouderen met zich kan 
brengen (inkomensverlies, minder tevredenheid en geluk, negatieve sociale gevol-
gen), is het beleidsmatig ongewenst. Langdurige werkloosheid van ouderen verhoogt 
de uitkeringslasten en is in strijd met de beleidsdoelstellingen van activering, het 
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verhogen van de arbeidsdeelname van ouderen, en het uitstellen van de effectieve 
pensioneringsleeftijd. Een intensivering van de beleidsinspanning voor deze groep 
is mogelijk, maar is misschien niet eenvoudig te realiseren. De arbeidsmarktkansen 
voor ouderen zijn nu eenmaal minder gunstig en pogingen tot re-integratie hebben 
vaak weinig resultaat. De langere uitkeringstermijn die wettelijk voor ouderen 
bestaat, weerspiegelt dit.

Beleid voor oudere werklozen
Gezien hun lange uitkeringstermijn is het van belang juist in een economische reces-
sie ouderen zoveel mogelijk aan de slag te houden – als ze in zo’n periode en masse 
uitstromen, zal dat voor een groot deel van deze groep definitief zijn. Preventie van 
werkloosheid bij ouderen is echter niet gemakkelijk te bewerkstelligen. Een voor de 
hand liggende maatregel – discriminatie op grond van leeftijd bij ontslag van het zit-
tende personeel – is wettelijk immers niet meer toegestaan. In het ontslagrecht is het 
generieke last in, first out principe, dat bij massaontslagen en reorganisaties sterk in 
het voordeel van oudere werknemers werkte, sinds 1 maart 2006 vervangen door het 
afspiegelingsbeginsel. Dat houdt in dat per leeftijdscategorie de laatst aangenomen 
werknemers het eerst voor ontslag in aanmerking komen.

Aangenomen kan worden dat het aantal oudere werklozen als gevolg van de reces-
sie flink zal oplopen. Op grond van de prognoses van het Centraal Planbureau (cpb) 
en de instroomkans die het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) voor 2009 voor 
45-plussers rapporteert, valt te berekenen dat er in de periode 2008-2010 ongeveer 
320.000 werklozen bijkomen, van wie er naar schatting 65.000 tot de leeftijdsgroep 
van 45 jaar en ouder zullen behoren. Om te voorkomen dat deze groep ouderen 
langdurig buiten de arbeidsmarkt komt te staan, lijkt een gerichte aanpak wenselijk. 
Hierbij kan gedacht worden aan:
− een uitbreiding van de bestaande regelingen die het voor werkgevers financieel aan-

trekkelijk kunnen maken om ouderen aan te nemen. Sinds 1 januari 2009 kunnen 
werkgevers die een 50-plusser in dienst nemen die voorheen een uitkering had, 
gedurende maximaal drie jaar een jaarlijkse premiekorting van 6500 euro ontvan-
gen. Wellicht is de periode van drie jaar, hoewel aantrekkelijk, nog te kort; een 
wat langere termijn, met eventueel een geleidelijke afbouw van het bedrag, werkt 
misschien beter.

− een tijdelijke intensivering van de arbeidsbemiddeling voor deze groep. In een 
periode dat bedrijven failliet gaan of sterk moeten inkrimpen, lijkt het weinig 
zinvol dit vorm te geven door werkgevers te verplichten oudere werknemers die 
ontslagen dreigen te worden in het bedrijf ander of lichter werk te geven, of op 
grote schaal een verplichting tot outplacement van ouderen op te leggen. Het is veel 
belangrijker dat deze groep bij uwv/Werkbedrijf ‘in beeld’ komt.

− meer scholingsinspanningen voor deze groep. Wanneer te voorzien valt dat een 
oudere werkloze in de eigen sector niet aan de slag kan komen en hij de compe-
tenties mist om elders een baan te vinden, moet hij waar mogelijk omgeschoold 
worden voor beroepen en sectoren waar de komende jaren nog voldoende emplooi 
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te verwachten valt (onderwijs, zorg, veiligheid). De opleidings- en ontwikkelings-
fondsen (o&o) en sociale fondsen van werkgevers en werknemers – die worden 
betaald uit een procentuele heffing op de loonsom – zouden hiertoe meer, en 
deels ook anders (minder branchespecifiek, meer op basis van de mogelijkheden 
van de individuele werknemer) kunnen worden aangewend.

− meer beleid voor oudere werklozen met gezondheidsbeperkingen. Door de herziening 
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) is onder oudere werk-
lozen het aandeel dat met gezondheidsbelemmeringen te maken heeft toegeno-
men. Dat is bij de ouderen die tijdens de recessie hun werk verliezen vermoedelijk 
niet anders. Juist de negatieve perceptie die werkgevers op dit punt van ouderen 
hebben kan een belemmering zijn om hen in dienst te nemen, ook als ze formeel 
niet arbeidsongeschikt maar werkloos zijn. Men vreest voor een lagere produc-
tiviteit, meer ziekteverzuim, veel transactiekosten door de vereiste begeleiding 
en rapportages, en langdurige kosten mocht iemand toch arbeidsongeschikt 
worden. Het bestaande instrumentarium – geen verhoging van de wia-premie 
of verplichting tot loondoorbetaling als een in dienst genomen persoon ziek of 
arbeidsongeschikt wordt, proefplaatsingen, loondispensatie – is veelal voorbe-
houden aan degenen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Het valt 
te overwegen dergelijke voorzieningen ook van toepassing te verklaren op oudere 
werklozen met gezondheidsbeperkingen, zeker in tijden van grote recessie.

De toekomst van de werkloosheidsregeling
Op een meer fundamenteel niveau kan men zich afvragen of de Nederlandse werk-
loosheidsregelingen wel adequaat zijn ingericht. Dat hangt in de eerste plaats af 
van de collectieve doelen die men aan de ww toekent. Aansluitend bij de klassieke 
raison d’être van deze sociale verzekering (zie bv. Vrooman 2009: 111-118) is de ww 
in de eerste plaats een inkomensverzekering. Zulke regelingen zijn erop gericht 
enige stabiliteit in de verworven levensstandaard te verschaffen als sprake is van 
een ‘suspension of earnings due to an inability to obtain suitable employment for 
protected persons who are capable of, and available for, work’ (ilo Conventie 102, 
1952). De doelstelling van de ww is het bieden van een zekere inkomenscontinuïteit 
bij het verlies van arbeidsinkomsten. Van oudsher krijgt de inkomenscontinuïteit in 
sociale verzekeringen als de ww gestalte op grond van het equivalentiebeginsel. Dit 
houdt in dat er een koppeling wordt gelegd tussen premie, risico en uitkering. In de 
literatuur wordt dit ook wel aangeduid als de ‘causaliteitstriptiek’ (zie bv. Vrooman 
2009: 114-115), vanwege de drie aan elkaar gekoppelde actuariële principes die in het 
geding zijn:
− de te betalen premie hangt af van het risico dat men loopt;
− het peil van de uitkering of voorziening is een afgeleide van de betaalde premie;
− de hoogte van de prestaties is proportioneel aan de geleden schade (de manifesta-

tie van het risico).
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In de ww is het eerste principe in 2009 goeddeels losgelaten: de premie voor de 
ww is voor werknemers immers op 0% gesteld. Wel zijn de prestaties tot op zekere 
hoogte gerelateerd aan de betaalde premie, door de koppeling van de toegang en 
duur aan het arbeidsverleden. Daar zitten echter nog fictieve elementen in, die in het 
voordeel van ouderen werken: de jaren vóór 1998 dat men 18 jaar of ouder was tellen 
altijd mee, ook als men geen premie betaalde doordat men niet werkte. Doordat de 
uitkering 75% of 70% van het eerder verdiende loon bedraagt, is sprake van proporti-
onaliteit. Ook het feit dat deeltijdwerkers een ww-uitkering naar rato van het aantal 
gewerkte uren krijgen, weerspiegelt het proportionaliteitsbeginsel. De garantie 
van het sociaal minimum voor de laagste inkomens (via de Toeslagenwet), en het 
maximumdagloon maken echter dat deze proportionaliteit zich alleen binnen een 
bepaald gedeelte van het inkomenstraject voordoet, getuige de inkomensprofielen bij 
ww-instroom die in hoofdstuk 3 werden gepresenteerd.

Een structureel probleem bij de ww is dat niet duidelijk is welke mate van inkomens-
continuïteit wordt nagestreefd. In de debatten over de achtereenvolgende aanpas-
singen van de regeling verdween de klassieke doelstelling vaak naar de achtergrond, 
en speelden arbeidsmarktoverwegingen (de wenselijkheid ouderen op een sociaal 
aanvaardbare manier te laten afvloeien) en de nagestreefde kostenreductie vaak een 
hoofdrol. Dat heeft ertoe geleid dat de inkomenscontinuïteit in de ww voor jonge-
ren niet is gewaarborgd; zeker tijdens een langdurige economische crisis duurt de 
uitkering in veel gevallen korter dan de doorsnee zoekduur (vgl. de duurprofielen en 
de vervangingsratio’s in hoofdstuk 3).

Ook voor mensen die verkeren in het ‘spitsuur van het leven’, de 35-45-jarigen, kan 
de uitkeringsduur tijdens een recessie tekortschieten als men gaten in het arbeids-
verleden heeft. Het voorbeeld van de 40-jarige in figuur 3.1 is een ‘best case’ scenario, 
waarbij een volledig arbeidsverleden tot een uitkeringsduur van 22 maanden leidt. 
Voor een 35-jarige duurt de uitkering in die gunstige omstandigheden maximaal 
zeventien maanden, voor een 45-jarige hooguit 27 maanden. Als werklozen in deze 
leeftijdsgroepen de voorafgaande vijf jaar echter niet ten minste vier jaar hebben 
gewerkt (en niet in aanmerking komen voor het zogeheten verzorgingsforfait of 
mantelzorgforfait26), bedraagt de uitkeringsduur slechts maximaal drie maanden. 
Omdat zich in deze categorie veel gezinnen met kinderen bevinden, raakt de korte 
uitkeringsduur ook de financiële positie van de partner en kinderen. Daar komt bij 
dat het effect van de ‘buffer’ van het inkomen van de nog werkende partner, zo bleek 
in hoofdstuk 2 en 3, niet in alle gevallen groot is: vaak werkt die in deeltijd, en het 
is niet altijd mogelijk het aantal arbeidsuren uit te breiden. Wanneer beide partners 
hun baan verliezen en aangewezen zijn op de bijstand, is de financiële kwetsbaarheid 
van deze groep groot.

Bij ouderen is de inkomenscontinuïteit in de ww in de loop der tijd weliswaar 
verslechterd, maar wel voor een langere periode gewaarborgd, zo bleek uit hoofd-
stuk 3. Dat doet recht aan hun kleine kans om, eenmaal werkloos geworden, weer 
aan de slag te komen. Hier speelt beleidsmatig echter een ander probleem: de nog 
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steeds lange ww-duur (in combinatie met ioaw en iow) werkt niet in de hand dat de 
arbeidsdeelname van ouderen toeneemt, c.q. dat mensen tot hun 65e of 67e jaar blij-
ven doorwerken. Hoewel het niet de enige reden is voor de moeizame re-integratie 
van ouderen, lijkt de verhoudingsgewijs lange uitkeringsduur voor deze groep vanuit 
de gestelde beleidsdoelen weinig consistent.

Het lijkt zinvol deze problemen te betrekken bij de discussie over de heroverweging 
van werkloosheid en groepen op afstand van de arbeidsmarkt die het kabinet heeft 
aangekondigd. Het toekomstdebat zou niet alleen dienen te gaan over de mogelijk-
heden de uitkeringslasten terug te dringen, maar zou ook een meer fundamentele 
bezinning op de functie van moderne werkloosheidsregelingen moeten omvatten. 
Daarbij kan men zich bijvoorbeeld afvragen of het huidige systeem niet te langdurige 
waarborgen biedt voor ouderen, gezien hun nog steeds zeer lange uitkeringsduur 
en het beleidsdoel hen zo lang mogelijk te laten doorwerken. De inkomensgaranties 
voor mensen tot 45 jaar zijn juist niet in alle gevallen toereikend: in een ‘worst case’ 
scenario kunnen zij een snelle en sterke inkomensteruggang doormaken, met moge-
lijk ontwrichtende gevolgen. Misschien zou het beter zijn om uit te gaan van het 
principe dat de uitkeringsduur van de ww voldoende moet zijn om in economisch 
ongunstige omstandigheden het verworven levenspeil tot op zekere hoogte intact 
te houden. Zo’n beginsel zou bijvoorbeeld vorm kunnen krijgen door de maximale 
termijnen van de ww te bekorten – een recessie duurt zelden 38 maanden – en meer 
rekening te houden met de feitelijke zoekduur van verschillende groepen, gegeven 
de economische omstandigheden. Dat zou kunnen betekenen dat de uitkeringsduur 
voor ouderen korter wordt dan nu het geval is, en voor jongeren langer; en dat een 
ww-uitkering in economisch gunstige omstandigheden minder lang hoeft te duren 
dan in tijden van zware recessie. Op die manier krijgt de ww nadrukkelijker het 
karakter van een ‘in-between jobs’ verzekering, die waarschijnlijk beter past bij de 
activeringsdoelstellingen van het beleid.

Bij ouderen speelt dan vanzelfsprekend het probleem dat een deel van de groep, 
eenmaal zonder werk, tot nog toe vaak heel moeilijk weer aan de slag komt. De 
gemiddelde baanvindduur voor 55-plussers varieerde de afgelopen jaren immers 
tussen de 36 en 79 maanden (zie § 2.3). Een bekorting van de maximale ww-duur 
voor oudere werklozen is dan ook vermoedelijk alleen sociaal aanvaardbaar als dat 
gepaard gaat met een effectieve re-integratie. Gezien de ervaringen in het verleden 
moeten de verwachtingen op dit punt echter niet al te hooggespannen zijn. Moge-
lijk kan het bieden van meer ‘maatwerk’ (gerichte scholing, directe bemiddeling bij 
werkgevers) de re-integratie van ouderen verbeteren. Het beïnvloeden van de kosten 
en baten voor werkgevers van het in dienst hebben of nemen van ouderen is tot op 
zekere hoogte mogelijk, maar vergt een grote mate van finetuning. De negatieve 
beeldvorming over ouderen bij werkgevers is hardnekkig en laat zich niet eenvoudig 
beïnvloeden.

Als men de kansen op werk voor ouderen – in het licht van een hogere en langere 
arbeidsdeelname als beleidsdoelstelling voor deze groep – structureel wil vergroten, 
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is vermoedelijk een meer inclusieve benadering nodig. In navolging van de recente 
wij is een integrale regeling, waarbij de mogelijkheden en problemen van deze 
groep in termen van arbeidsmarktkansen, inkomen, opleiding en gezondheid in 
samenhang worden aangepakt, misschien aanbevelenswaardig. Er zou bijvoorbeeld 
gestreefd kunnen worden naar een meer ‘sluitende’ aanpak, waarbij oudere werklo-
zen altijd een passend werkaanbod krijgen, en het voor werkgevers aantrekkelijker 
wordt gemaakt om hen in dienst te nemen en te houden (bijvoorbeeld via detache-
ring).

Financiële krapte in de bijstand
De bijstand is een sociale voorziening, en richt zich op de minimum-inkomensfunc-
tie, net als verwante regelingen zoals de Algemene ouderdomswet (aow), ioaw, iow 
en Toeslagenwet. Deze regeling beoogt de noodzakelijke kosten van bestaan voor 
iedere burger te dekken; los van het inkomen dat men eerder verdiende, is zij erop 
gericht voor iedereen een minimaal aanvaardbaar levenspeil zeker te stellen.

De minimumbedragen van de bijstand zijn historisch echter achtergebleven bij 
de ontwikkeling van de gemiddelde welvaart. Uit hoofdstuk 3 kwam naar voren dat 
voor mensen met een eerder verdiend loon tot circa 50.000 euro (het maximumdag-
loon) het besteedbaar inkomen in de ww enigszins op peil blijft (ongeveer –30%). 
De procentuele inkomensterugval in de bijstand is voor de meeste huishoudens al bij 
een loon rond 30.000 euro groter, en loopt sterk op naarmate men eerder meer ver-
diende (vergelijk figuren 3.12 en 3.15). Dat betekent dat de relatieve teruggang in het 
inkomen in de bijstand heel groot kan zijn, wat met allerlei aanpassingsproblemen 
(zoals sterk oplopende schulden vanwege hoge vaste lasten) gepaard kan gaan.

Afgemeten aan het consensuele focusgroepenonderzoek dat het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau onlangs in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Bud-
getvoorlichting (Nibud) verrichtte (Hoff et al., 2009), is het sociaal minimum ook 
absoluut bezien voor sommige groepen aan de krappe kant, vooral voor gezinnen 
met kinderen. Dat betekent dat werkloosheid grote consequenties voor de materiële 
omstandigheden heeft zodra men op het sociaal minimum is aangewezen.

Risico’s op hoge woonquotes na werkloosheid
Gebleken is dat sommige huishoudens met verhoudingsgewijs hoge woonlasten te 
maken krijgen als ze werkloos worden (zie tabel 3.3). De woonquotes – het aandeel 
van het inkomen dat men kwijt is aan de woning – nemen bij eigenwoningbezitters 
met een brutoloon tussen ca. 21.000-24.000 euro en 31.000-35.000 euro sterk toe. 
De stijging van de woonquotes is het sterkst bij een eerder verdiend loon van 21.000 
à 25.000 euro (de bedragen verschillen afhankelijk van het type huishouden). Bij die 
groepen lopen de woonquotes op van 23-28% toen men nog werkte, naar 33-42% 
in de ww. Dat komt doordat de werkloze minder hypotheekrente kan aftrekken, 
maar een te hoge ww-uitkering heeft om in aanmerking te komen voor woonkos-
tentoeslag. In de bijstandsfase is dat laatste wel het geval, en komen hun relatieve 
woonlasten meestal lager uit (24-36%). Overigens gaat het om een relatief beperkte, 
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maar in omvang niet te verwaarlozen groep: 6,5% van de werknemers in de markt-
sector met een koopwoning, of ongeveer 156.000 huishoudens, loopt het risico op 
een woonquote boven de 30% als men in de ww belandt. Het grootste deel van de 
eigenwoningbezitters in de onderzochte groep is tweeverdiener, en bij hen blijft de 
hypotheekrenteaftrek goeddeels intact zolang de partner nog werkt.

Bij huurders doet zich een vergelijkbaar risico voor bij alleenstaanden met een 
brutoloon van 24.000 à 38.000 euro. Dit betreft ruim 15% van de huurders waarvan 
het hoofd in de marktsector werkt (174.000 huishoudens). Door de verhoudingsge-
wijs lage normbedragen voor alleenstaanden komen deze mensen niet in aanmer-
king voor huurtoeslag als ze in de ww belanden. De maximale woonquotestijging 
in de ww doet zich voor bij huurders die eerder een brutoloon van ca. 28.000 euro 
verdienden: voor hun werkloosheid waren zij 27% van hun inkomen kwijt aan woon-
lasten, in de ww loopt dit op tot 37%. Als zij eenmaal in de bijstand belanden daalt 
de woonquote weer sterk, omdat zij dan voor huurtoeslag in aanmerking komen.

Het verdient aanbeveling de problematiek van de potentieel sterk oplopende woon-
quotes in de ww bij de genoemde groepen te volgen, en waar nodig aanvullende 
maatregelen te overwegen.

Meer aandacht voor sociale gevolgen van werkloosheid
Tot nu toe is er betrekkelijk weinig aandacht voor de sociale gevolgen van werk-
loosheid tijdens de crisis. Op basis van de hier gepresenteerde kwantitatieve gege-
vens bleek echter dat er een duidelijke relatie is tussen de recessie en de mate van 
tevredenheid en geluk in de samenleving. Daarbij is sprake van een afzonderlijk 
werkloosheidseffect en een conjunctuureffect. Kortom: we worden in een laagcon-
junctuur minder gelukkig en tevreden, omdat er meer werklozen zijn en omdat zowel 
werklozen als niet-werklozen minder gelukkig en tevreden zijn. Het goede nieuws is 
dat het een duidelijk conjunctureel patroon is: het gaat vanzelf over. Als de economie 
zich herstelt, is de mate van misnoegen niet structureel op een hoger niveau komen 
te liggen.

Dat Nederland vermoedelijk wat ‘narriger’ wordt door de crisis is zo bezien mis-
schien niet zo’n groot probleem. De conjunctuur heeft echter ook een duidelijke 
invloed op het aantal huwelijken (minder), echtscheidingen (meer), geboorten 
(minder) en zelfdodingen of pogingen daartoe (meer). Het zijn geen heel spectacu-
laire effecten, en het aantal extra suïcides is absoluut bezien niet heel groot, maar ze 
zijn onmiskenbaar aanwezig. Dit laat zien dat de crisis behoorlijk kan ingrijpen in de 
levens van mensen, al zijn er ook velen die hem zonder littekens doorstaan. Werkloos 
worden kan meer betekenen dan alleen het verlies van een baan en een achteruitgang 
in inkomen. Om echtscheidingen, zelfdoding, en negatieve gezondheidsconsequen-
ties te voorkomen zou het wenselijk zijn in het beleid en de uitvoering attenter te zijn 
op de mogelijke negatieve sociale en psychische gevolgen van werkloosheid. Dat kan 
deels worden gerealiseerd door mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen 
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en acute financiële problemen bij nieuwe werklozen aan te pakken (bv. uitstel of 
vermindering van hypotheeklasten). Vermoedelijk vergt het echter ook meer gerichte 
psychosociale hulp, bijvoorbeeld voor oudere werklozen die vooralsnog weinig 
 perspectief op werkhervatting hebben.
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Unemployment in time of crisis 
Job losers, income changes and social consequences: an exploratory 
study

At micro-level, the effects of the present recession are unlikely to be evenly distrib-
uted across the working population. Those who manage to hold onto their jobs may 
well be relatively unaffected; however, people who lose their jobs may be hit harder 
than in past periods of economic downturn. This is partly because of the many 
changes that have been made to the Dutch social security system in recent decades. 
The duration of unemployment benefit has for example been shortened; the ability 
to restrict the labour supply by shedding older workers through early retirement or 
incapacity for work no longer exists; and the Work First principle means that receiving 
social assistance benefit now comes with obligations. The Dutch households that 
are likely to be affected by unemployment have also changed over the years. There 
are for example many more double-earner households today, who may well have an 
ample material buffer but whose high mortgage costs mean they are also exposed to 
great financial risks if they become unemployed.

In this study, the Netherlands Institute for Social Research/SCP explores a number 
of these micro-aspects of unemployment. First, the study considers which charac-
teristics typify those who are likely to lose their jobs during the present recession. 
It then looks at how the system has changed since the 1980s, what the population 
feel about those changes and which trends have taken place in the income position 
of the population. The income consequences for various groups when they become 
unemployed are explored using a simulation. The study also investigates how unem-
ployment can impact on a number of social aspects: people’s sense of well-being, 
relationship and family formation, and suicide. Finally, the implications of the find-
ings are outlined for a number of policy themes, such as the need for more specific 
policy focusing on the older unemployed. 

1 Job losers during the recession

Unemployment in the Netherlands is projected to rise to 8% in 2010, and to remain 
high in 2011. As regards sectors, the risk of unemployment is highest in industry, the 
wholesale sector, the construction industry and the transport industry, and it is here 
that the loss of jobs is likely to be greatest. The reasons for this vary from sector to 
sector. Industry, the wholesale and transport sectors have been hit by the decline in 
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world trade; the construction industry is suffering from the low propensity to invest 
on the part of businesses and private individuals; and in the hospitality industry, 
tourists and business travellers have reduced their consumption. 

The agriculture, communications, retail and financial, commercial and other 
service sectors also face a heightened risk. By contrast, the public sector is not 
regarded as a high-risk area: in fact, employment is projected to grow in the coming 
years in the public administration, education and the care and welfare sector. Future 
spending cuts aimed at mitigating the steeply rising government debt could change 
this picture, but for the moment it seems unlikely that incumbent staff in the public 
sector will lose their jobs en masse.

Young people aged up to 25 years are at the greatest risk of becoming unemployed. 
This is due in the first place to the fact that some of them are school-leavers and have 
therefore yet to secure a position for themselves on the labour market – a difficult 
feat in periods of economic downturn. The labour market prospects for school-leav-
ers will be worse in the coming period than in recent years. However, most of them 
probably have a reasonable to good chance of finding work once the economy picks 
up again. 

The unemployment risk for young people already in work is also high because at 
least 25% of this group – more in some sectors – are employed on flexible employ-
ment contracts, which means they can be laid off easily. This applies in particular for 
young people of non-Western origin, around 42% of whom have flexible contracts. 

Highly educated young women have a lower risk of becoming unemployed than 
other young people, since they are frequently (in 45% of cases) employed in the gov-
ernment sector.

When it comes to the risk of long-term unemployment, the position of employees 
aged 55 years and older is striking. Although they are at much lower risk of becom-
ing unemployed than young people, once they do become unemployed they find it 
difficult to find new jobs and relatively often remain unemployed for a long period. 
Low-skilled workers and members of non-Western ethnic minorities also take a long 
time to find new jobs, though less so than older workers. On the other hand, their 
risk of losing their jobs in the first place is greater.

Present policy devotes a great deal of attention to the problem of school-leavers, 
among other things in the new Investing in Young People Act (wij). School-leavers 
are indeed at greatly increased risk of unemployment during the current recession. 
The ‘labour market pressure’ exerted by school-leavers is however relatively low at 
present; in 2009, school-leavers make up an estimated 3.4% of the working labour 
force, compared with around 5% in the 1980s. This means that the present labour 
market, despite the recession, should be capable of absorbing a much higher propor-
tion of school-leavers than was the case during the recession in the 1980s. Moreover, 
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based on experiences from that earlier recession, school-leavers are little troubled 
later in their careers by their unfavourable start on the career ladder.

2 Unemployment arrangements

Changes in unemployment insurance and social assistance benefit
The Dutch unemployment system has been revised frequently over the last 30 

years. One result of these changes is that the length of time for which benefit is paid 
has been drastically reduced. Prior to 1985, a uniform duration of 2.5 years applied: 
six months pursuant to the Unemployment Insurance Act (ww) and two years under 
the Unemployment Benefits Act (wwv). The wwv and ww were integrated in 1987.

Between 1985 and 2002, the duration of unemployment benefit varied widely 
with age, with older people in particular being eligible for very long-lasting benefits 
(sometimes until retirement age). Since 2003, benefits have remained tied to age but 
are of much shorter duration (between three and 38 months since 2006). 

The level of unemployment benefit has also changed radically over time. Benefits for 
young people aged up to 25 years (with a five-year employment history) have fallen 
steadily; in around 1980 their benefit amounted to 80% of their most recently earned 
income in the first six months, falling to 75% for the next two years; today, their 
unemployment benefit (provided they have an adequate employment history) starts 
at 75% of their former gross salary for the first two months, falling to 70% for the 
next three months. The entitlements have remained more stable for a person aged 40 
years who has worked for 20 years, though the replacement rates have also declined 
for unemployed people of middle age, especially after the first year of unemploy-
ment. For older people (a 58 year-old with an employment history of 38 years), the 
level of benefit during the first two years deteriorated in the 1980s (70% of previous 
earned income), but from 2.5 years onwards the picture improved because of the 
longer duration of benefits. This remained the situation for a considerable period, 
but since 2006 the benefit entitlement for the elderly ends after 38 months. 

Social assistance benefit has also undergone drastic changes in recent decades, 
among other things through the freezing of benefits and the introduction of the 
dwelling-sharer regulations in the 1980s, the introduction of the new Social Assist-
ance Act (nabw) in 1996 and the coming into force of the Work and Social Assistance 
Act (wwb) in 2004. 

The level of the guaranteed minimum income (social assistance benefit plus child 
benefit where applicable and any supplementary benefits) fell in real terms during 
the course of the 1980s after allowing for inflation. The level rose again in real 
terms in the 1990s, but in 2007 the level was still below that of 1980 for many types 
of household. Since median incomes increased virtually without interruption over 
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the same period, the relative differential compared with the guaranteed minimum 
income widened.

Changes in public opinion on unemployment benefits
Longitudinal public opinion research by scp shows that in around 1980 only a small 
minority (11-12%) of the population felt that the level of unemployment insurance 
(ww) was insufficient. That figure rose sharply from 1983 onwards (29%), and this 
rise continued until 1989, when it peaked at over 38%. Between 1990 and 2008, 
the percentage who felt that unemployment insurance was inadequate fluctuated 
between 20% and 38%. The trend among the unemployed population shows the 
same pattern, though dissatisfaction with the arrangements is around ten percent-
age points above the general average.

The state of the economy is a key determinant of changes in these opinions; when 
the unemployment rate rises by one percentage point, the percentage of people who 
consider unemployment benefit to be inadequate increases by 2.8 percentage points. 
Some of the changes in the public appreciation of the unemployment arrangements 
can however be ascribed to modifications in those arrangements. When the level of 
benefit as a percentage of earned income was reduced in the middle of the 1980s, dis-
satisfaction with unemployment benefit arrangements rose by almost 10 percentage 
points; similarly, the scrapping of the ‘follow-up benefit’ for the unemployed in 2003 
saw dissatisfaction rise sharply, by eight percentage points.

In all years studied, dissatisfaction with social assistance benefits is much higher 
than for unemployment insurance (an average of +24 percentage points). In the early 
1980s, between a fifth and a quarter of the population felt that the level of social 
assistance benefit was inadequate. Subsequently, higher percentages were recorded: 
in the second half of the 1980s, 60% of the population considered social assistance 
benefit to be inadequate; the figure then fell back again slightly, before rising again 
to peak in 1996 (69%). Until 2001 (38%) the trend was downwards, but in 2004 and 
2006 a majority of public opinion (56%) was again dissatisfied with the arrange-
ments. In the most recent opinion poll (2008), 47% of the population felt that social 
assistance benefit was inadequate. Once again, the level of dissatisfaction is higher 
among people who are themselves unemployed.

As with unemployment benefit, the public perception of social assistance benefit 
is largely determined by the economic climate; when the share of the population 
who are unemployed rises by one percentage point, dissatisfaction with social assist-
ance benefit increases by four percentage points. In addition, the changes which 
were made to the social assistance benefits system around 1985 (freezing of benefit 
levels, introduction of the separate norm for dwelling-sharers) led to a sharp rise 
in dissatisfaction. Later changes (introduction of the new Social Assistance Act in 
1996, introduction of the Work and Social Assistance Act in 2004) also prompted an 
increase in dissatisfaction, but not to a statistically significant degree.
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3 Income and unemployment

Income trends
After falling sharply in the first half of the 1980s, the median standardised dispos-
able household income of the Dutch population had climbed back to its 1981 level 
by the end of that same decade. It increased further thereafter, especially in periods 
of economic prosperity. In 2007, the median income stood at more than eur 21,000 
per year (2007 prices); after allowing for inflation, that is 21% more than in 1981 and 
43% more than in 1985. This trend was mirrored among recipients of unemploy-
ment insurance, though the pattern is less constant; in 2007, the median household 
income of unemployment insurance recipients was 40% higher than in 1985. The 
improvement in the median income of social assistance beneficiaries was much less 
marked. It fell slightly between 1985 and 1989, following which it remained stable 
for a long period before rising again only from 1995. In 2007, the median income of 
social assistance benefit claimants was 19% higher in real terms than in 1985 - less 
than half the increase experienced by the population as a whole and by those in 
receipt of unemployment benefit.

Poverty
According to the ‘generalised budget approach’ used by scp to measure poverty 
(Soede & Vrooman, 2008; Vrooman, 2009: 344-426), the proportion of people in 
poverty in the Netherlands reduced between 1985 and 1990 from 6.4% to 5% of the 
population, before rising again to reach a peak in 1994 (8.1%). The predominant pic-
ture in the subsequent years was one of a declining poverty rate, to 4.7% in 2007. The 
poverty rate among social assistance benefit recipients is much higher in all years; in 
2007 it stood at the same level as in 1985 (34%).

Drop in income for unemployment and social assistance benefit recipients
People who become unemployed in the Netherlands are currently entitled to receive 
unemployment insurance amounting to 75% of their former gross salary for the first 
two months; this falls to 70% in the subsequent months. The percentage impact on 
disposable household income may be greater or smaller than this, because simultane-
ous changes may take place in tax levies, supplementary benefits and tax-deductible 
amounts (including supplementary assistance, care allowance, rent benefit and 
mortgage interest tax deduction). The maximum daily wage amount in the WW can 
exacerbate the drop in income, while the income of a working partner can mitigate it. 

Generally speaking, someone who becomes unemployed and receives unemploy-
ment benefit will see their disposable income fall by between 25% and 30%. The 
effect of the lower taxation bracket, combined with the loss of the employed person’s 
tax allowance, is generally not enough to mitigate the percentage loss in household 
income by much. 
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However, there is a group of employees for whom the gross unemployment benefit 
percentage does not equate to 75% or 70% of their most recently earned income, 
because they earned more than the Unemployment Insurance Act’s maximum daily 
wage amount. These people face a much bigger drop in income; for example, a single 
person earning EUR 70,000 per year will see their disposable household income cut 
by roughly 50%.

The number of people with an income above the ww’s maximum daily wage 
amount increased particularly sharply in the period 1985-1995; in the private sector, 
this group grew from 6% to 15% of employees. Thereafter the figure remained fairly 
stable, with roughly one in seven private-sector workers earning more than the 
maximum daily wage amount.

The drop in income when moving from earned income to unemployment insur-
ance is substantially less for tenants who enjoy the full compensatory effects of rent 
benefit. This applies particularly for people who were not eligible for rent benefit 
prior to becoming unemployed, but who acquire a full right to it once they start 
receiving unemployment insurance. The net drop in income for a single tenant with 
a gross wage of around eur 20,000 will for example be only 13% when they move on 
to unemployment insurance. Comparable effects occur for lone-parent families and 
single earners with a gross wage of around eur 28,000.

All unemployed persons who move on to social assistance benefit receive a flat-rate 
benefit. This logically means that the drop in income is greater where the former 
salary was higher. For tenants who earned very little from their jobs, the drop in 
disposable income is negligible. However, in the modal wage categories the drop in 
income for a single person when moving on to social assistance benefit is approxi-
mately 24%, while those who previously earned eur 70,000 lose almost 70% of their 
income. 

There is a very small group of owner-occupiers (0.1% of the categories studied) 
who under certain circumstances may see their income improve because the fairly 
minimal mortgage interest tax deduction is lower than the housing costs allowance 
for which they are eligible as social assistance benefit recipients.

Double-earners
Many Dutch households today are double-earner households. This is a good thing 
because in the event of one partner becoming unemployed, the other partner’s 
income from employment can mitigate the percentage drop in household income. 
It is also possible in principle for the remaining employed partner to increase their 
working hours in order to limit the impact on the household income further; many 
Dutch women after all work part-time in sectors that are less badly affected by eco-
nomic recession (care, welfare, education). 
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The analyses performed for this study show that double-earners where the partner 
continues to work the same number of hours when the main breadwinner becomes 
unemployed see a smaller proportional drop in their income than single earners. 
Where the partner who becomes unemployed previously earned less than the maxi-
mum daily wage amount, the household income will fall by between 15% and 21% 
when they move on to unemployment insurance benefit. Double-earner households 
will lose 40% of their household income where the unemployed partner was previ-
ously earning eur 70,000; this is still 10 percentage points less than the proportion 
of income lost by single earners.

The mitigating effect of a partner’s income is of particular importance in the event 
of long-term unemployment or of a large drop in personal income. Men who are 
older, low-skilled or of non-Western origin are at greater risk of long-term unem-
ployment, but less often have a buffer in the form of a partner’s income: in many 
cases their partner does not work, or earns a low wage.

Double-earners in the higher income groups may find it difficult to compensate 
for the loss of household income when the main breadwinner becomes unemployed 
by increasing the number of hours worked by the other partner, because double-
earners with a higher income often have a higher education level, and in these cases 
the partner is often already working long hours.

Housing costs take a bigger slice of income for the unemployed 
When someone becomes unemployed, the proportion of household income that 
goes on housing costs can rise sharply. With the exception of double-earners, the 
total housing costs to income ratio  can rise sharply for owner-occupiers with a 
gross earned income of between a minimum of approximately eur 21,000-24,000 
and a maximum of eur 31,000-35,000 (the amounts vary depending on the type of 
household).

The rise in the housing costs to income ratio is greatest for households who previ-
ously earned a single wage between eur 21,000 and 25,000; for this group, the ratio 
rises from 23-28% when they were working to 33-42% when they are on unemploy-
mentinsurance. The reason for this is that such a homeowner receives less mortgage 
interest tax deduction if he becomes unemployed, but his unemployment insurance 
benefit (ww) will be too high to be eligible for supplementary housing benefit. 
When they move on to social assistance benefit they do become eligible for this latter 
benefit, and the proportion of their income that goes on housing costs then gener-
ally reduces (24-36%). While relatively limited in number, this group is too big to 
be ignored: 6.5% of private-sector employees who own their own home, or around 
156,000 households, are at risk of spending more than 30% of their income on hous-
ing costs if they end up on unemployment insurance benefit. The majority of owner-
occupiers in the group studied are however members of double-earner households, 
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and as long as their partner still works they remain eligible for mortgage interest tax 
deduction, which means that the housing costs to income ratio rises less sharply.

A similar risk arises for single tenants with a gross earned income of between eur 
24,000 and 38,000. This risk affects 15% of tenants where the head of the household 
works in the private sector (174,000 households). The relatively high norm amounts 
for single persons mean that these people are not eligible for supplementary housing 
benefit when they begin receiving unemployment insurance. The biggest increase in 
the housing costs to income ratio when people begin receiving unemployment ben-
efit occurs for single tenants whose previous gross earned income was around eur 
28,000: prior to becoming unemployed, 27% of their income went on housing costs; 
when they begin receiving unemployment insurance benefit, this increases to 37%. 
If they later move on to social assistance benefit this proportion falls again sharply 
because they are then eligible for supplementary housing benefit.

4 Economic climate, well-being and behaviour

Satisfaction and happiness
People’s sense of well-being can be undermined during a period of recession. Analy-
sis of the data held by scp covering the period 1974-2007 shows that unemployed 
people are less satisfied with their lives and less happy than those who are not unem-
ployed. This is the case both in times of economic prosperity and economic decline. 
Nonetheless, the economic climate does play a role: in years when unemployment is 
high, feelings of well-being reduce among both the employed and the unemployed. 
The fact that someone who becomes unemployed during a recession is one of many 
others who also lose their jobs thus has no mitigating effect, but actually lowers 
their sense of well-being even further. For those who are not unemployed, a reces-
sion means they are confronted more frequently with the unemployment of others 
and may themselves also be in danger of losing their jobs. 

Put in the context of the present economic downturn, therefore, it is likely that the 
sense of well-being in all sections of the labour force (both the unemployed and the 
non-unemployed) will reduce. Moreover, given the projected growth in unemploy-
ment in 2010, it is probable that those who are currently out of work or who become 
unemployed will be less satisfied and happy than unemployed people in past years. 
On the other hand, the situation is likely to improve once the economy recovers 
again.

Relationship and family formation
The study also explored the relationship between economic fluctuations and changes 
in the number of marriages, births and divorces. A clear correlation was found in all 
three cases: an increase in the number of unemployed results in fewer marriages, 
fewer births and (with a time lag of one year) more divorces. The correlation coeffi-
cients are -0.59, -0.46 and 0.39, respectively.
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The greater financial uncertainty caused by a recession is therefore likely to result 
in fewer marriages and more divorces in the coming years, as well as a reduction in 
the number of children being born. The ‘baby ban’ (not wanting to have children), 
which was already present among some groups, could be exacerbated by the current 
recession. If this is not offset by a ‘catching-up effect’ when the economy picks up 
again, this could have consequences in the longer term for the number of people in 
work, the balance of supply and demand on the labour market, and the affordability 
of social security and other collective provisions. The existing demographic pressure 
would rise further in this scenario.

Suicide
The number of suicides in the Netherlands has fluctuated between 1,350 and 1,900 
per year over the last decade. Viewed across the population as a whole, therefore, it 
is a relatively rare phenomenon, and the incidence of suicide in the Netherlands is 
low compared with other European countries. Moreover, suicide rates have fallen 
in almost all age categories over the last decade; the only exception are men aged 
between 40 and 60 years, where the rate has increased. Although the number of 
people who commit suicide is small, therefore, the seriousness of the act and the 
wider problems that it could be masking (isolation, depression and other psychologi-
cal problems) mean it is an important issue. 

This study investigated the degree to which suicide in the Netherlands correlates 
with the state of the economy. A clear correlation was found in the period 1980-2007: 
an increase in unemployment goes hand in hand with an increase in the number of 
suicides, and vice versa. Viewed across the population as a whole, the correlation 
coefficient is 0.58; if the perspective is limited to the potential labour force (15-60 
year-olds), the coefficient is 0.50. Research in the UK has shown that the relation-
ship between unemployment and suicide is a complex one. Unemployment leads to 
more suicides, but individuals with psychological disorders and who display suicidal 
behaviour are also at greater risk of becoming unemployed.

It is however probable that the present recession will be accompanied by an increase 
in the number of suicides and suicide attempts (and an increase in the underlying 
problems). The degree to which this occurs will depend partly on the type of people 
who are threatened or affected by unemployment. If more highly skilled employees 
lose their jobs than in previous recessions, for example, this could lead to more sui-
cides: according to the status theory, the risk of suicide is higher among those who 
have more to lose. Similarly, if the proportion of men aged 40-60 years among the 
(potentially) unemployed is high, this is likely to push up suicide rates, because the 
suicide rate is already higher among this category even under normal circumstances. 
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5 A few policy implications

Policy attention for older people and young people
This study raises questions about the wide discrepancy in the amount of atten-
tion given to younger and older unemployed people in present Dutch government 
policy. The study shows that the level of unemployment among the young is largely 
influenced by the state of the economy, and will therefore largely resolve itself once 
the economy picks up again. In this respect, the present situation on the labour 
market is better than during the economic crisis in the 1980s, because the number of 
school-leavers entering the labour market is significantly smaller: the ‘labour market 
pressure’ exerted by this group is currently a third lower than in the 1980s. Empirical 
research provides no evidence of a significant ‘scarring effect’ in later life for young 
people who become unemployed during a recession. In the period 2000-2007, for 
example, the cohort which entered the labour market in the 1980s was found not to 
have suffered a disadvantage in terms of unemployment, labour participation rate or 
job level attainment (though they did lag behind slightly in terms of pay). It is even 
possible that an intensive policy targeting young people could produce unintended 
adverse effects, for example because school-leavers underestimate their chances on 
the labour market and it becomes financially attractive for employers to fill vacancies 
partly through cheaper internships and work experience places. 

The picture reverses for workers aged 55 and older. While it is true that they are 
at lower risk of becoming unemployed than young people, once they do the problem 
is much more stubborn: older people who lose their jobs often join the ranks of the 
long-term unemployed. This is undesirable from a policy perspective; long-term 
unemployment among older workers pushes up spending on benefits and runs coun-
ter to the policy goals of active integration, raising the labour participation rate of 
older people and deferring the effective retirement age. 

Based on the foregoing, it seems likely that the policy for unemployed young 
people could best be targeted at groups who find it difficult to get jobs even when 
the economy is performing well (low-skilled and members of non-Western ethnic 
minorities). For older people, an intensification of the policy effort would be wel-
come, though may not be straightforward: it is a simple fact that the labour market 
prospects for older people are less favourable, and attempts at reintegration often 
produce meagre results in the Netherlands. 

One suggestion is that it should be made financially more attractive for employers 
to take on older workers, by broadening existing arrangements. A temporary inten-
sification of the job placement efforts for this group would also seem to be desirable. 
The training programmes offered to this group could perhaps also be expanded, 
among other things by retraining older unemployed people for jobs in sectors which 
are expected to generate sufficient employment in the coming years (education, 
care, security guards). The training funds established by employers’ and employees’ 
organisations could be used more intensively for this, and to some extent could also 
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be applied in a different way (less sector-specific, more on the basis of the capacities 
of the individual worker). 

There is also a need for a more targeted policy for older unemployed people who 
are in poor health. Recent changes to the Dutch disability arrangements have led to 
an increase in the size of this group. The existing instruments available for reinte-
gration – no increase in the disability insurance premium payable by employers, 
no obligation to continue paying the salary of a worker who becomes ill or unfit for 
work, trial placements, wage dispensation – are mostly reserved for those in receipt 
of disability benefit. Consideration could be given to opening up provisions such as 
these to older unemployed people with health impairments, especially in times of 
deep recession.

The future of Dutch unemployment insurance
The fact that unemployment insurance benefit for older people is still paid for a long 
period does little to help increase the labour participation rate of this group, or to 
encourage people to continue working until age 65 or 67. Although this is not the 
only reason for the difficulty in reintegrating older workers into the labour market, 
the relatively long benefit duration for this group would not appear to be very 
consistent with the espoused policy aims. It would seem sensible to bring this into 
the discussion on the review of unemployment regulations and groups that are far 
removed from the labour market, which was announced recently by the government. 
The future debate should cover not only the scope for reducing spending on ben-
efits, but should also take in a more fundamental review of the function of a modern 
unemployment insurance benefits system. 

In this light it might be better to start from the principle that the duration of 
unemployment insurance benefit should be sufficient to enable the living standard 
that someone has attained to be maintained to a certain degree under economically 
unfavourable conditions. Such a principle could for example translate into a short-
ening of the maximum duration of unemployment insurance benefit – a recession 
rarely lasts for 38 months – and taking more account of the actual length of time 
spent looking for work by different groups, given the economic circumstances. 
This could mean that the duration of unemployment benefit is made shorter than at 
present for older workers and longer for younger workers, and also that unemploy-
ment benefit need not continue for as long in economically favourable conditions 
as in periods of severe recession. This would give unemployment insurance benefit 
more emphatically the character of an ‘in-between jobs’ regulation, something 
which arguably fits in better with the active integration goals of current policy.

This then naturally leads to the problem that some older workers have to date 
often found it very difficult to find work again once they become unemployed. In 
recent years, it has taken people aged 55 and older an average of between 36 and 79 
months to find work again. Shortening the maximum duration of unemployment 
benefit for older unemployed people would then probably be socially acceptable only 
if it were accompanied by effective reintegration. Given past experiences, however, 
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expectations on this front should not be set too high. Structurally improving the 
chances of older people finding work – in the light of policy objectives aimed at a 
higher and longer-lasting labour participation by this group – will probably require 
a more inclusive approach. An integral arrangement, in which the capacities and 
problems of this group in terms of labour market opportunities, income, training 
and health, are addressed in the round is then advisable. Attempts could be made 
to develop a more comprehensive approach, in which older unemployed people are 
always offered suitable work, and in which it is made more attractive for employers 
to take on and keep on such people (for example via secondment).

Financial constraints for the unemployed 
The analyses performed in this study showed that people on unemployment insur-
ance benefit who were previously earning up to approximately eur 50,000 (the maxi-
mum daily wage amount) manage to maintain their disposable household income 
to some extent (a drop in household income of around 30%, in line with the benefit 
percentage). Where the previously earned income was higher, however, household 
income falls much more sharply, and this can lead to adjustment problems (e.g. a 
large rise in debt due to high fixed costs). Some people who previously earned lower 
wages can however also encounter major financial difficulties when they become 
unemployed, because the unemployment benefit they receive is too high for them 
to be eligible for housing costs allowance or rent benefit. It is recommended that 
the problem of the potentially steep rise in housing costs as a proportion of income 
when people are in receipt of unemployment insurance benefit be monitored and 
that supplementary measures be considered where necessary. 

Social assistance benefit is intended to cover the essential living costs that every citi-
zen has to incur. Historically, however, the minimum amounts paid through social 
assistance have lagged behind the trend in average prosperity in the Netherlands. 
For most households, the percentage drop in income when receiving social assist-
ance benefit is higher than when receiving unemployment insurance benefit with a 
previously earned income around eur 30,000; and the discrepancy increases sharply 
as the previously earned income rises. This means that the relative drop in income 
for people on social assistance benefit can be very big, and that the risk of adjust-
ment problems is even greater here.

Based on a consensual focus group study carried out recently by scp in collabora-
tion with the Dutch National Institute for Budgetary Information (Nibud) (Hoff et 
al., 2009; an English translation will be published in 2010), the guaranteed mini-
mum income is also on the low side in absolute terms for some groups, especially 
families with children. This means that unemployment has major consequences for 
the material circumstances as soon as people are forced to rely on the guaranteed 
minimum income.
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More attention for the social consequences of unemployment
To date, relatively little attention has been paid to the social consequences of unem-
ployment during the economic crisis. Based on the quantitative data presented here, 
however, it is evident that there is a clear relationship between the recession and the 
degree of satisfaction and happiness in society. There is thus both an unemployment 
effect and an economic effect. In times of economic downturn people are less happy 
and satisfied because there are more people unemployed and because both unem-
ployed and non-unemployed people are then less happy and less satisfied. The good 
news is that this is a pattern that is clearly related to the fluctuations in the economic 
cycle, and improves by itself; once the economy recovers the dissatisfaction and 
unhappiness do not remain at a structurally higher level. 

Seen from this perspective, the fact that the Netherlands has probably become more 
‘grumpy’ as a result of the crisis is perhaps not such a major problem. However, the 
state of the economy also has a clear influence on the number of marriages (fewer), 
divorces (more), births (fewer) and suicides or attempted suicides (more). These 
effects are not spectacular, and the number of additional suicides is not very large in 
absolute terms, but they are nonetheless unmistakably present. This indicates that 
the crisis can have a fairly radical impact on people’s lives, even though many will 
survive the crisis without bearing lasting scars. Becoming unemployed can mean 
more than just losing one’s job and seeing income fall. In order to prevent increased 
divorces, suicides and negative health consequences, it would be desirable to devote 
more attention in policy design and implementation to the potential negative social 
and psychological consequences of unemployment. This could be achieved partly by 
ensuring that people find work again as quickly as possible and addressing the acute 
financial problems faced by newly unemployed people (e.g. deferral or reduction 
of mortgage costs); but more targeted psycho-social support will probably also be 
required, for example for older unemployed people who have little prospect of find-
ing work again in the near term.
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Noten

1 Onder flexibele contracten verstaan wij, conform de cbs-definitie, tijdelijke contracten van 
korter dan één jaar en werk als oproepkracht, invalkracht of uitzendkracht.

2 Daarmee hebben de jongste werknemers binnen deze leeftijdsgroepen een grotere kans op 
werkloosheid dan de oudste werknemers, omdat de jongste gemiddeld minder lang in dienst 
zullen zijn.

3 De kleine sector ‘Delfstoffenwinning’ is ingedeeld bij de hoogrisicosectoren, vanwege de 
lagere afzet aan de industrie.

4 We delen de kleine sector ‘Personeel in dienst van particuliere huishoudens’ ook in bij de 
risicosectoren.

5 Een schatting van het percentage baanverliezers is het aantal nieuwe ww-uitkeringen als 
percentage van het aantal werknemers. In 2004 was dit 5,5%, terwijl het percentage werk-
lozen 6,5% bedroeg. Zo berekend komt het aandeel baanverliezers veelal lager uit dan het 
werkloosheidspercentage. Het is echter een benadering: mensen die niet lang genoeg hebben 
gewerkt om een ww-uitkering te krijgen blijven buiten beschouwing, terwijl personen met 
meer dienstverbanden worden meegeteld voor elke betrekking die zij verliezen en waarvoor 
ww-recht ontstaat.

6 De vooruitzichten van schoolverlaters zonder afgeronde middelbare schoolopleiding zijn 
naar verwachting van het roa echter slecht. De vooruitzichten van schoolverlaters met vmbo 
groen, mbo economie, wo techniek of wo economie en recht op een baan die aansluit op hun 
opleiding zijn matig. Dit hoeft niet per definitie te leiden tot een hogere werkloosheid dan 
gemiddeld in deze groepen: een deel van de betreffende schoolverlaters zal terecht komen in 
banen die een lagere of andere opleiding vereisen.

7 Bron: cbs (ebb’93), scp-bewerking.
8 Het aantal schoolverlaters was in 1980 244.000 (cbs). Dat was een flinke stijging ten opzichte 

van 1975, toen het 177.000 bedroeg. Nu en de komende jaren ligt het waarschijnlijk op zo’n 
250.000 tot 260.000 (ocw 2008).

9 Het probleem zou nog groter kunnen zijn voor ouderen die oververtegenwoordigd zijn in 
‘krimpberoepen’: banen die structureel steeds minder voorkomen, bijvoorbeeld vanwege 
automatisering of verplaatsing van de productie naar andere regio’s of landen. Als dat zo 
is, zullen zij ook moeilijk aan een vergelijkbare baan kunnen komen wanneer de economie 
weer aantrekt. Dit lijkt, afgaand op de gegevens van de Enquête Beroepsbevolking, echter mee te 
vallen. Alleen in het krimpberoep ‘middelbare agrarische beroepen’ (meestal gaat het dan om 
boeren) zijn ouderen oververtegenwoordigd: het betreft 2,3% van de 50-plussers, tegenover 
1,7% van de 40-50-jarigen. In de categorie die structureel het sterkst krimpt (ook in tijden van 
economische groei), de ‘lagere technische beroepen’, werken ouderen van 50-64 jaar verhou-
dingsgewijs niet vaker dan de jongere leeftijdsgroepen. Dat geldt ook voor de meeste andere 
banen die structureel krimpen, zoals de middelbare en hogere technische beroepen. 

10 De commissie Arbeidsparticipatie noemt het jaar 2010, maar gebruikt waarschijnlijk een 
eerdere prognose van het cbs.

11 Bron: cbs (ebb ’93) scp-bewerking.
12 Bron: wbo ’81.
13 In de berekening is het voor tweeverdieners geen vereiste dat de partner overwegend een 

marktinkomen heeft; zij kunnen dus ook bij de overheid werken of een uitkering hebben. 
14 In het ipo is het niet mogelijk om de wekentoets (26 uit 36 weken) uit te voeren. Daarom is 

aangenomen dat deze toets geen belemmering is.
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15 De woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Daardoor kunnen gemeenten 
verschillen in de te hanteren inkomensnormen. In de simulaties is ervan uitgegaan dat de 
woonkostentoeslag alleen op bijstandsniveau wordt toegekend. 

16 Of de persoon werkloos is, is in de loop der tijd op verschillende wijzen vastgesteld. In 1974 
gebeurde dit via een vraag naar de subjectieve arbeidsmarktpositie (persoon typeert zichzelf 
als werkloos) en in 1977 via een inventarisatie van de inkomensbronnen van de persoon (waar-
onder werkloosheids- of bijstandsuitkering). In de periode 1980-2004 is gevraagd naar de 
belangrijkste inkomensbron van de persoon (werkloosheids- of bijstandsuitkering) en in 2005-
2007 werd men op grond van arbeidsmarktpositie en beroep ingedeeld in een sociale groep 
(behoort tot werkloze beroepsbevolking, niet werkzaam in betaalde baan voor elf uur per 
week of minder). Voor de jaren 1997 en 1998 is de meting van werkloosheid (ontvangt sociale 
uitkering dan wel studiebeurs) te weinig betrouwbaar om te worden gebruikt.

17 In ander onderzoek op basis van dergelijke geluksvragen wordt vaak een hoger aandeel geluk-
kigen gerapporteerd; het verschil ontstaat doordat in figuur 4.2 uitsluitend is gekeken naar de 
respondenten die zichzelf als ‘zeer gelukkig’ typeren.

18 In 1983 is er geen meting van geluk opgenomen in de vragenlijst, zodat een vergelijking met 
1980 niet mogelijk is.

19 Deze variabele betreft de interactie tussen het zelf al dan niet werkloos zijn (waarde 0 of 1) en 
het landelijke werkloosheidspercentage.

20 Ook De Beer maakt gebruik van geaggregeerde gegevens.
21 Het gaat om de periode 1984 tot en met – afhankelijk van het land – 1995/1998. 
22 In het onderzoek van Lewis en Sloggett (1998) is gebruikgemaakt van registerdata van het 

Office for National Statistics. Voor de volgende variabelen kon worden gecontroleerd: geslacht, 
leeftijd, sociale klasse, opleiding, aantal malen werkloos in de periode 1971-1981, chronische 
ziekte, eigen huis, autobezit.

23 Wanneer de correlatie tussen de jaarlijkse mutatie in het aantal zelfdodingen en de jaarlijkse 
mutatie in het aantal geregistreerde werklozen wordt berekend over de periode 1980-2002 dan 
neemt deze toe tot 0,65. Beperking tot zelfdodingen in de leeftijdsgroep van 15-60 jaar leidt tot 
een correctie van 0,56.

24 Het Actieplan Jeugdwerkloosheid is erop gericht: 
− 10.000 mbo-leerlingen met een slecht arbeidsmarktperspectief langer door te laten leren; 
− convenanten af te sluiten met 30 arbeidsmarktregio’s, waarin concrete maatregelen 

worden aangegeven om de jeugdwerkloosheid ter plekke te bestrijden;
− een ‘matching-offensief’ te bewerkstelligen, gericht op het afstemmen van arbeidsvraag 

en de competenties van jongeren, en uit te voeren via de 30 regionale ‘Werkpleinplusvesti-
gingen’ van het uwv Werkbedrijf en de gemeenten; 

− leer-werkbanen en stages te bevorderen. De sociale partners zetten zich in voor een 
stageplaats voor elke schoolverlater die langer dan drie maanden zonder werk zit. uwv 
Werkbedrijf en Colo, het kenniscentrum voor onderwijs, streven ernaar dat er 150.000 
stage- of leer-werkplaatsen beschikbaar komen om jongeren hun opleiding te kunnen 
laten afronden. Verkend wordt of oudere werknemers met deeltijd-WW in de uren dat ze 
niet werken vakkennis kunnen overdragen aan jongeren;

− extra voorzieningen te treffen voor kwetsbare jongeren, zoals 24-uurs opvang voor 
bepaalde leerlingen en een meer geïntegreerd voorzieningenaanbod (onderwijs, zorg, 
ondersteuning en toeleiding naar de arbeidsmarkt).

25 De beleidsmaatregelen die het kabinet naar aanleiding van de huidige recessie heeft genomen 
zijn uitgebreider beschreven in het Overzicht maatregelen arbeidsmarkt (szw 2009). Zij omvatten 
onder meer: 
− de invoering van ‘deeltijd-ww’. Bedrijven die voldoende gezond worden geacht om de eco-

nomische crisis te doorstaan, krijgen de mogelijkheid hun werknemers voor ten hoogste 
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50% van de arbeidsduur in de ww onder te brengen, gedurende een periode van drie maan-
den (verlengbaar met maximaal nog een jaar). De genoten uitkering komt in mindering 
op de ‘gewone’ ww-rechten van de werknemer, en hij bouwt geen nieuwe rechten op over 
de niet-gewerkte uren. De gebruikelijke re-integratieverplichtingen zijn niet van toepas-
sing; de arbeidsrelatie blijft volledig bestaan. Wel krijgt de werknemer een scholings- of 
detacheringsplicht opgelegd voor de uren dat hij werkloos is. 

− inrichting van een landelijk netwerk van mobiliteitscentra, gekoppeld aan vestigingen van 
uwv Werkbedrijf. Het doel hiervan is werknemers die door ontslag worden bedreigd zo 
snel mogelijk naar ander werk te leiden. Dit wordt vooral nagestreefd door de regionale 
publieke en private partijen bij elkaar te brengen en te laten samenwerken.

− het ondersteunen van arbeidsmobiliteit en scholing, bijvoorbeeld door ‘preventieve re-
integratie’ (bemiddeling, jobhunting, vaardigheidstrainingen als ontslag dreigt) en door 
middelen uit de sectorale o&o-fondsen in te zetten. 

− specifiek beleid voor mensen die al werkloos of arbeidsongeschikt zijn (o.a. loonkosten-
subsidies, participatieplaatsen, brugbanen voor herbeoordeelden, aanpassing Wajong). 

− specifiek beleid voor jongeren. De Wet investeren in jongeren (wij) verplicht gemeenten 
aan werkloze jongeren tot 27 jaar een werk-leeraanbod te doen, met als uitgangspunt dat 
deze groep moet werken of leren of een combinatie ervan; zij kunnen dus in beginsel niet 
afhankelijk van een uitkering zijn. Ook wordt gestreefd naar het verder terugdringen van 
vroegtijdig schoolverlaten, het vervullen van stageplaatsen met uitzicht op een voort gezet 
echt dienstverband. In de Stichting van de Arbeid is de afspraak gemaakt dat schoolver-
laters die langer dan drie maanden thuis zitten een stageplaats krijgen, zo mogelijk met 
afspraken over een voortgezet dienstverband na afloop van de stage.

26 Kalenderjaren waarin een ouder voor een kind jonger dan vijf jaar heeft gezorgd tellen volledig 
mee voor het ww-arbeidsverleden als ze vóór 2005 liggen. Verzorgingsjaren in 2005 en 2006 
tellen voor 75% mee, vanaf 2007 is dit 50%. Voorwaarde voor de toepassing van het verzor-
gingsforfait is dat men voor het kind in kwestie recht heeft op kinderbijslag.

 Sinds 2007 tellen ook kalenderjaren waarin men noodzakelijke mantelzorg heeft verleend 
voor de helft mee in h et arbeidsverleden. Het mantelzorgforfait kan worden toegepast indien 
de verzorgende wordt betaald uit een persoonsgebonden budget krachtens de Algemene wet 
bijzondere ziektekosten (Awbz) of de Zorgverzekeringswet.
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast. 
De tekst van het lopende programma is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het scp. 
Een complete lijst is te vinden op deze website: www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. isbn 90-377-0285-6
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. isbn 978-
90-377-0368-9

scp-publicaties 2008
2008/1 Vrijwillig verzorgd. Over vrijwilligerswerk voor zorgbehoevenden en mantelzorgers buiten de 

instellingen (2008). Jeroen Devilee. isbn 978-90-377-0353-5
2008/2 Vroeger was het beter. Nieuwjaarsuitgave 2008 (2008). isbn 978-90-377-0344-3
2008/3 Facts and Figures of the Netherlands. Social and Cultural Trends 1995-2006 (2008). Theo 

Roes (ed.). isbn 90-377-0211-8 
2008/4 Nederland deeltijdland. Vrouwen en deeltijdwerk (2008). Wil Portegijs en Saskia 

Keuzenkamp (red.). isbn 978-90-377-0346-7
2008/5 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen (2008). Andries van den Broek en Saskia 

Keuzenkamp (red.). isbn 978-90-377-0336-8
2008/6 De openbare bibliotheek tien jaar van nu (2008). Frank Huysmans en Carlien Hille-

brink. isbn 978-90-377-0351-1
2008/7 De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De hoofdlijnen (2008). Frank Huysmans en 

Carlien Hillebrink. isbn 978-90-377-0373-3
2008/8 The future of the Dutch public library: ten years on (2008). Frank Huysmans en Carlien 

Hillebrink. isbn 978-90-377-0380-1 
2008/9 De virtuele cultuurbezoeker. Publieke belangstelling voor cultuurwebsites (2008). Jos de 

Haan en Anna Adolfsen. isbn 978-90-377-0357-3
2008/10 Gestruikeld voor de start. De school verlaten zonder startkwalificatie (2008). Lex Herweijer. 

isbn 978-90-377-0339-9
2008/11 Sociale veiligheid ontsleuteld. Veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid 

(2008). Lonneke van Noije en Karin Wittebrood. isbn 978-90-377-0349-8
2008/12 Grijswaarden. Monitor ouderenbeleid 2008 (2008). Cretien van Campen (red.). 

isbn 978-90-377-0376-4
2008/13 Overwegend onderweg. De leefsituatie en de mobiliteit van Nederlanders (2008). Lucas 

Harms. isbn 978-90-377-0377-1
2008/14 De sociale pijler. Ambities en praktijken van het grotestedenbeleid (2008). Jeroen 

Hoenderkamp. isbn 978-90-377-0378-8
2008/15 De school bestuurd. Schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de 

school (2008). Monique Turkenburg. isbn 978-90-377-0338-2
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2008/16 Weinig over de schreef. Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport (2008). 
Annet Tiessen-Raaphorst, Jo Lucassen, Remko van den Dool, Janine van 
Kalmthout. isbn 978-90-377-0360-3

2008/17 Meedoen en gelukkig zijn. Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een 
verstandelijke beperking of chronisch psychiatrische problemen (2008). M.H. Kwekkeboom 
en C.M.C. van Weert. isbn 978-90-377-0369-6

2008/18 Values on a grey scale. Elderly Policy Monitor 2008 (2008). Crétien van Campen (red.). 
isbn 978-90-377-392-4

2008/19 Overgebleven dorpsleven. Sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland (2008). Lotte 
Vermeij (scp) en Gerald Mollenhorst (uu). isbn 978-90-377-0367-2

2008/20 Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken 
(2008). Anja Steenbekkers, Carola Simon, Lotte Vermeij, Willem-Jan Spreeuwers. 
isbn 978-90-377-0366-5

2008/21 Portretten van Mantelzorgers (2008). Sjoerd Kooiker en Alice de Boer. isbn 978-90-
377-0347-4

2008/22 De staat van de publieke dienst. Het oordeel van de burger over de kwaliteit van overheidsdi-
ensten (2008). Evert Pommer, Hetty van Kempen en Evelien Eggink. isbn 978-90-
3770370-2

2008/23 Maten voor gemeenten 2008 (2008). Bob Kuhry, Jedid-Jah Jonker, Frans Knol, Ab van 
der Torre, m.m.v. Bureau Zenc. isbn 978-90-377-0396-2

2008/24 Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken (2008). Wil Portegijs, Mariëlle Cloïn, 
Saskia Keuzenkamp, Ans Merens, Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0397-9

2008/25 Rapportage Sport 2008 (2008). Koen Breedveld, Carlijn Kamphuis, Annet Tiessen-
Raaphorst. isbn 978-90-377-0361-0

2008/26 Betrekkelijke betrokkenheid; Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. 
Paul Schnabel, Rob Bijl, Joep de Hart. isbn 978-90-377-0368-9

scp-publicaties 2009
2009/1 Nooit meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers (2009). Willemijn Lamet en 

Karin Wittebrood. isbn 978-90-377-0402-0
2009/2 Emancipatiemonitor 2008 (2009). Ans Merens en Brigitte Hermans (red.).

isbn 978-90-377-0406-8
2009/3 Goede buren kun je niet kopen. Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse 

allochtonen in Nederland (2009). Jeanet Kullberg, Miranda Vervoort en Jaco Dagevos. 
isbn 978-90-377-0401-3

2009/4 De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2009 (2009). John Stevens,
Evert Pommer, Hetty van Kempen, Elke Zeijl, Isolde Woittiez, Klarita Sadiraj, Rob 
Gilsing, Saskia Keuzenkamp. isbn 978-90-377-0355-9

2009/5 Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007 (2009). Alice de 
Boer, Marjolein Broese van Groenou en Joost Timmermans (red.). 
isbn 978-90-377-0408-2

2009/6 At a glance. Summaries of 16 scp research projects in 2008. isbn 978-90-377-0413-6
2009/7 Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 (2009). Paul Dekker en 

Joep de Hart. isbn 978-90-377-0348-1
2009/8 Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars. Trends in cultuurparticipatie en media-

gebruik (2009). Andries van den Broek, Jos de Haan en Frank Huysmans. 
isbn 978-90-377-0400-6

2009/9 Making up the Gap. Migrant Education in the Netherlands (2009). Lex Herweijer.
isbn 978-90-377-0433-4
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2009/10 Gelukkig voor de klas?. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels.
  isbn 978-90-377-0340-5
2009/11 Rules of Relief. Institutions of social security, and their impact (2009). J.C. Vrooman.
  isbn 978-90-377-0218-7
2009/12 Overlast en verloedering ontsleuteld (2009). Lonneke van Noije en Karin Wittebrood. 

isbn 978-90-377-0436-5
2009/13 Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (2009). 

Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eef je Steenvoorden.
  isbn 978-90-377-0404-4
2009/14 De sociale staat van Nederland 2009 (2009).  Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer,
  Evert Pommer, Peggy Schyns. isbn 978-90-377-0434-1
2009/15 Deeltijd (g)een probleem. Mogelijkheden om de arbeidsduur van vrouwen met een kleine

deeltijdbaan te vergroten (2009). Saskia Keuzenkamp (red.), Carlien Hillebrink,
  Wil Portegijs, Babette Pouwels. isbn 978-90-377-0448-8
2009/16 De toekomst van de mantelzorg (2009). Klarita Sadiraj, Joost Timmermans,
  Michiel Ras, Alice de Boer. isbn 978-90-377-0435-8
2009/17 Vergrijzing, verpleging en verzorging. Ramingen, profielen en scenario’s
   2005-2030 (2009). Isolde Woittiez, Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker,
  Klarita Sadiraj. isbn 978-90-377-0422-8
2009/18 Jaarrapport integratie 2009 (2009). Mérove Gijsberts (red.), Jaco Dagevos (red.)  et al.
  isbn 978-90-377-0446-4
2009/20 Maten voor gemeenten. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid (2009). 

B. Kuhry en J.J.J. Jonker. isbn 978-90-377-0452-5

scp-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2  De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4  Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers 

en Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5  Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978-90-5260-260-8

Overige publicaties
  Ondersteunende voorzieningen (2008). Roelof Schellingerhout. isbn 978-90-3770354-2
  Wel of niet aan het werk (2008). Patricia van Echtelt en Stella Hoff . isbn 90-377-0364-1
  Ontwikkeling van awbz-uitgaven 1985-2030 (2008). Evelien Eggink, Evert Pommer en 

Isolde Woittiez. isbn 90-377-0365-8
  Veranderlijkheid van opvattingen over de eu (2008). Charlotte Wennekers.

isbn 978-90-377-0382-5
  Advies over het macrobudget huishoudelijke WMO-hulp voor 2009 (2008). Evert Pommer, 

Ab van der Torre. isbn 90-377-0383-2
  Informatievoorziening integratie niet-westerse allochtonen. Inventarisatie van de beschikbare 

bronnen en voorstellen voor verbetering (2008). Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts.
  isbn 978-90-377-0388-7
  De ongrijpbare nonrespondent (2008). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0359 7.
  Europa’s buren. Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie (2008). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Suzanne Kok, Lonneke van Noije en Charlotte 
Wennekers. isbn 978-90-377-0381-8
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  Minderheden meer gewicht. Over overgewicht bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen 
en het belang van integratiefactoren (2008). Jaco Dagevos en Hans Dagevos. 

  isbn 978-90-377-0394-8 
  Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op 

het maatschappelijk middenveld (2008). Esther van den Berg en Joep de Hart.
  isbn 978-90-377-0391-7
  Dubbele nationaliteit en integratie (2008). Jaco Dagevos. isbn 978-90-377-0398-6
  Werk en tevredenheid onder chronisch zieken met een langdurig lichamelijke beperking (2008). 

Mieke Cardol, Mieke Emmen en Mieke Rijken (Nivel), met medewerking van Cretien 
van Campen (scp). isbn 978-90-377-0409-9

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 1 (2008). Paul Dekker en 
Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0384-9

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 2 (2008). Paul Dekker en 
Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0393-1

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 3 (2008). Paul Dekker, 
Tom van der Meer en Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0410-5

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 1 (2009). Eef je Steen-
voorden, Peggy Schyns en Tom van der Meer. isbn 978-90-377-0417-4 

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 2 (2009). Tom van der 
Meer, Paul Dekker en Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0418-1  
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 3 (2009). Eef je Steen-
voorden, Tom van der Meer en Paul Dekker. isbn 978-90-377-0447-1

  Wmo Evaluatie. Eerste tussenrapportage. De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007 
(2008). Gijs van Houten, Mathijs Tuynman en Rob Gilsing. isbn 978-90-377-0390-0

  Wmo Evaluatie. Tweede tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een 
lichamelijke beperking (2009). Anna Maria Marangos, Mieke Cardol en Mirjam de Klerk. 
isbn 978-90-377-0399-3

  m/v. scp-nieuwjaarsuitgave 2009 (2009). isbn 978-90-377-0411-2
  Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009 (2009). Evert Pommer, 

Ab van der Torre, Evelien Eggink. isbn 978-90-377-0415-0
  tbo/eu en tbo/nl. Een vergelijking van twee methoden van tijdbestedingsonderzoek (2009). 

Carlijn Kamphuis, Remko van den Dool, Andries van den Broek, Ineke Stoop,
  Patty Adelaar, Jos de Haan. isbn 978-90-377-0423-5
  Kunnen alle kinderen meedoen? Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van arme kinde-

ren (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers. isbn 978-90-377-0416-7
  Werken en weldoen. Kiezen voor betaalde en onbetaalde arbeid (2009). Ingrid Ooms,
  Jedid-Jah Jonker, Ab van der Torre. isbn 978-90-377-0403-7
  Genoeg om van te leven. Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud 

(2009). Stella Hoff, Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten, 
Sanne Lamers. isbn 978-90-377-407-5

  Sociale uitsluiting: een meetinstrument (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers, Wendy Smits, 
Jeroen Boelhouwer, Harry Bierings. isbn 978-90-377-0427-3

  Profielen van vragers naar awbz-ggz (2009). Cretien van Campen. 
  isbn 978-90-377-0444-0
  Sociale uitsluiting: een meetinstrument (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers (scp), Wendy Smits 

(cbs), Jeroen Boelhouwer (scp) en Harry Bierings (cbs). isbn 978-90-377-0427-3
  Sociale samenhang in de wijk. NSV actualiteitencollege 2008 (2009). Maurice Gesthuizen en 

Vic Veldheer (red.). isbn 978-90-377-0445-7
  Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (2009).
  Paul Dekker (red.).  isbn 978-90-377-0419-8
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  VeVeRa-III. Ramingen verpleging en verzorging 2005-2030 modelbeschrijving (2009). Evelien 
Eggink, Jedid-Jah Jonker, Klarita Sadiraj, Isolde Woittiez. isbn 978-90-377-0356-6

  Sporten gemeten. Methodologische aspecten van het onderzoek naar sportdeelname (2009). Koen 
Breedveld, Annet Tiessen-Raaphorst. isbn 978-90-377-0358-0


