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REDACTIONEEL

Activering van werklozen in België en Nederland
Lander Vermeerbergen en Patricia van Echtelt *

Voor de kerstvakantie viel in België de federale regering. Al snel volgde de vraag
wat er diende te gebeuren met reeds besloten zaken. Hierbij werd vooral gedoeld
op de beloofde maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. Deze maatregelen
werden in de zomer van 2018 gebundeld in een arbeidsdeal (De Morgen, 2018).
Het betoog dat deze maatregelen ondersteunt is de krapte op de arbeidsmarkt.
Het groeiend aantal banen gaat door de vergrijzing niet samen met een evenredige groei in het aantal personen op beroepsactieve leeftijd. De maatregelen
hebben dan ook als opzet om de bevolking op beroepsactieve leeftijd te activeren.
Een van de speerpunten van activering is het veranderen van het systeem van
de werkloosheidsuitkeringen (De Tijd, 2018). Deze uitkeringen zouden nog meer
degressief worden gemaakt: in de eerste maanden van werkloosheid krijgt men
een hogere uitkering, daarna daalt de uitkering sneller. Met deze maatregel
wenst de regering sneller werklozen te overtuigen om een baan te vinden.
België neemt binnen Europa een bijzondere positie in wat betreft de duur van
de werkloosheidsuitkering, omdat de termijn in principe – onder bepaalde
voorwaarden – ongelimiteerd is. Het voorstel om de uitkeringen meer degressief
te maken past evenwel in de algemene tendens binnen Europa naar een meer
activerend stelsel. Ook in Nederland poogt men het stelsel meer activerend te
maken. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderde de regeling
rond de Werkloosheidswet. De maximale uitkeringsduur werd verlaagd en de
werkloze dient eerder al passend werk te accepteren. De achterliggende gedachte
van de wijzigingen is dat de werkloosheidswet niet alleen een vangnet is, maar
vooral een trampoline moet zijn naar ander werk.
Het trampoline-effect van het verkorten of verlagen van de uitkeringen gaat
ervan uit dat werklozen zich door het vangnet van de sociale zekerheid onvoldoende inzetten om weer aan het werk te gaan. Een al te genereuze uitkering
zou mensen lui maken en hen onvoldoende stimuleren om uit hun uitkeringssituatie te geraken. Onderzoek ondersteunt deze gedachte ook. Bekend is bijvoorbeeld dat werklozen harder hun best doen om werk te zoeken naarmate het
einde van de uitkering nadert (CPB, 2015). Werkloosheid is vanuit dit gezichtspunt aan te pakken door mensen meer (financieel) te prikkelen om aan het werk
te gaan.
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Tegenstanders van de herzieningen van de werkloosheidsuitkering in België
maken zich zorgen over de positie van zwakkere sociale groepen op de arbeidsmarkt. Groepen die al weinig kans maken op werk worden door het verder
degressief maken van de werkloosheidsuitkering dubbel gestraft. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die langdurig in de flexibele schil verkeren. Flexwerkers krijgen vaak minder betaald dan mensen met een vast contract (zie: Skriabikova & Smits, 2019, in dit nummer) en een flexibel contract is lang niet altijd
een opstap naar een vaste aanstelling. Onderzoek van Vlasblom en Schippers
(2019, in dit nummer) laat zien dat oudere werklozen moeilijk weer aan het
werk komen. Zij concluderen dat oudere werklozen hun kans op werk nauwelijks
kunnen beïnvloeden door meer zoekinspanningen of door lagere eisen aan het
inkomen (het reserveringsloon) te stellen.
Ook dient men beducht te zijn voor het feit dat een kortere of lagere uitkering
ervoor kan zorgen dat werklozen eerder banen accepteren die niet goed passen
bij hun kennis en vaardigheden, of dat ze eerder bereid zijn om te werken in
ziekmakende banen. Kasper (2019, in dit nummer) laat zien dat werklozen op
verschillende gezondheidsindicatoren lager scoren dan werkenden. Gezondheid
is voor werkgevers een belangrijk selectiecriterium en mensen met gezondheidsbeperkingen komen moeilijk aan het werk (Versantvoort & Van Echtelt, 2016).
Het activerend arbeidsmarktbeleid zou zo dus evenzeer kunnen leiden tot meer
ziekteverzuim en uitval uit de arbeidsmarkt.
Dat verschillen in menselijk kapitaal en zoekintensiteit niet altijd een verklaring
zijn voor verschil in uitstroom uit werkloosheid tussen groepen laat bijvoorbeeld
ook onderzoek onder migrantengroepen in België zien (Lens & Oslejová, 2018).
Het is dus mogelijk dat discriminatie op de arbeidsmarkt ook een rol speelt bij
de kans op werk. In dat geval zal het verlagen van de werkloosheidsuitkering
weinig effect hebben op de uitstroomkans.
Laten we dus bij activeringsmaatregelen van de beroepsbevolking zeker niet de
context en positie van werklozen vergeten.
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