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Opgave 5 
 
Variatie in succes 
Om langdurige werkloosheid te bestrijden, beschikt de Nederlandse overheid 
over diverse instrumenten. Om de effectiviteit van de instrumenten met elkaar te 
vergelijken, heeft een onderzoeksbureau drie varianten naast elkaar gezet. Voor 
de financiering van elke variant is steeds 1 miljard euro beschikbaar. 
1 Een verlaging van de vier schijftarieven van de inkomstenbelasting. 
2 Een loonkostensubsidie voor werkgevers die iemand aannemen voor een 

baan met een brutoloon tussen 100% en 150% van het minimumloon. 
3 Een extra heffingskorting voor iemand die een baan aanneemt met een 

brutoloon tussen 100% en 150% van het minimumloon. Hierdoor zal bij een 
gelijkblijvend brutoloon, het nettoloon hoger zijn. 

 
Het onderzoeksbureau heeft nagegaan wat na twee jaar het effect van de inzet 
van deze instrumenten is. 
 

 
Variant 2 is in vergelijking met variant 3 minder effectief als het gaat om het 
verminderen van de totale werkloosheid. 
Het onderzoeksbureau doet hierover de volgende uitspraak: “Dit is het gevolg 
van de koppeling tussen het brutoloon en de hoogte van de uitkering bij 
werkloosheid.” 
 

2p 15 Verklaar waarom variant 2 en variant 3 effectiever zijn dan variant 1 in het 
verhogen van de werkgelegenheid voor laaggeschoolden. 
 

2p 16 Verklaar het verschil in loonkostenstijging tussen variant 1 en de 
uitgangssituatie. 
 

2p 17 Leg uit dat volgens de tabel de arbeidsproductiviteit per persoon in variant 2 
daalt. 
 

2p 18 Toon met een berekening aan dat de loonkosten per eenheid product in 
variant 1 minder sterk stijgen dan in variant 2. 
 

2p 19 Leg de uitspraak van het onderzoeksbureau uit. 
 

uitgangssituatie 1) variant 1 variant 2 variant 3 

totale werkloosheid (personen) 0 −0,04 −0,07 −0,13 

totale werkgelegenheid (personen) 2,00 2,12 2,13 2,22 

werkgelegenheid laaggeschoolden (personen) 1,10 1,19 1,46 1,48 

loonkosten per werknemer 2,50 2,33 2,32 2,23 

volume bruto binnenlands product 2,00 2,14 2,08 2,17 

Het betreft hier procentuele veranderingen per jaar. 
1) zonder inzet van een overheidsinstrument tegen langdurige werkloosheid 




