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Te beoordelen onderdeel:
a

De omschrijving van een specifieke groep is correct uitgewerkt.
Te denken valt aan de niet tot de beroepsbevolking behorende
deelgroep 1 (figuur 1) waarin vrouwen, laag opgeleiden, allochtonen en
bepaalde leeftijdsgroepen (15-24 en 55-64) in sterkere mate zijn
vertegenwoordigd dan in de werkzame beroepsbevolking.
Te denken valt aan de niet voor de arbeidsmarkt beschikbare (vrijwel)
volledig arbeidsongeschikten die onderdeel vormen van deelgroep 2
(figuur 1) en waarin de 55-64 jarigen in sterkere mate zijn
vertegenwoordigd dan in de werkzame beroepsbevolking.

b

De omschrijving van een specifieke groep is correct uitgewerkt.
Te denken valt aan een groep met een relatief lage deelname aan
betaald werk, zoals deelgroepen 2, 3 en 4 (figuur 1) waar 55-64 jarigen,
vrouwen en allochtonen in relatief sterke mate zijn vertegenwoordigd.

c

De maatregelen zijn correct gekozen en uitgewerkt.
Het gaat hierbij om twee van de volgende drie maatregelen:
− Verhoging van de inkomensgrens voor het gebruik maken van
inkomensafhankelijke regelingen.
Bij de toelichting valt te denken aan het verkleinen van de kans op
het optreden van de armoedeval bij het accepteren van betaald
werk (tabel).
− Beëindiging van de koppeling tussen lonen en uitkeringen.
Bij de toelichting moet blijken dat hierdoor een groter verschil kan
ontstaan tussen de hoogte van een uitkering en de hoogte van een
arbeidsloon (lagere vervangingsratio, tabel), hetgeen een prikkel
kan zijn voor inactieven om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt.
− Verhoging van het bedrag van de arbeidskorting.
Bij de toelichting valt te denken aan het verlagen van de
vervangingsratio waardoor mensen sterker geprikkeld worden zich
aan te bieden op de arbeidsmarkt (tabel).
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De maatregelen zijn correct gekozen en uitgewerkt.
Het gaat hierbij om:
− Korting voor werkgevers in de afdracht van premies en
loonbelasting in de laagste cao-loonschalen.
Bij de toelichting valt te denken aan het verlagen van de
loonkosten van de laagstbetaalden zodanig dat, gelet op hun
productiviteit, deze arbeid rendabel wordt (figuur 2).
− Scholing van laag opgeleiden.
Bij de toelichting valt te denken aan het voorkomen van het
optreden van de productiviteitsval waarbij de productiviteit lager ligt
dan de loonkosten bij minimumloon (figuur 2).

Opmerking
Noteer voor elk onderdeel 0, 1 of 2 punten:
0 → (vrijwel) geheel fout
1 → bij twijfel
2 → (vrijwel) geheel goed
Indien de onderdelen van het advies niet logisch op elkaar aansluiten en/of
het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt van de eis
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