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Opgave 1
Wil de echte werkloze opstaan
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centrum voor Werk en
Inkomen (CWI) publiceren iedere maand cijfers over de werkloosheid in
Nederland. De werkloosheidscijfers van CBS en CWI verschillen. Zo telde het
CBS op een bepaald moment 400.000 werklozen, terwijl het CWI op hetzelfde
moment 600.000 werklozen telde.
Het CBS registreert het aantal personen dat in een enquête aangeeft werkloos
te zijn. Het CWI registreert het aantal personen dat zich heeft ingeschreven als
werkzoekende bij het CWI. Voor werkzoekenden is inschrijving bij het CWI een
voorwaarde om in aanmerking te komen voor een uitkering. Personen die op
zoek zijn naar een baan maar geen recht hebben op een uitkering, zoals
schoolverlaters en herintredende vrouwen, schrijven zich soms niet in als
werkzoekende bij het CWI.
Wie wordt door het CBS en wie wordt door het CWI als werkloze geregistreerd?
Aan welke eisen moet dan zijn voldaan? De onderstaande tabel verschaft
hierover meer informatie.
eisen waaraan een persoon moet voldoen om als werkloze te worden
geregistreerd
criterium

CBS

CWI

leeftijd

tussen 15 en 65 jaar*

geen leeftijdsgrens

beschikbaarheid

op korte termijn beschikbaar

geen eis aan de beschikbaarheid

situatie nu

zonder werk of met werk voor minder
dan twaalf uur per week

zonder werk en ingeschreven als
werkzoekende bij het CWI

aantal uren werk

op zoek naar werk voor twaalf uur of
meer per week

op zoek naar werk (geen eis aan het
aantal uren)

* beroepsgeschikte bevolking
Er kunnen drie groepen worden onderscheiden:
− groep A: personen die zowel volgens het CBS als het CWI werkloos zijn.
− groep B: personen die volgens het CBS werkloos zijn maar niet volgens het
CWI.
− groep C: personen die volgens het CWI werkloos zijn maar niet volgens het
CBS.
1p

2p

1

2

Maken werklozen deel uit van de vraag naar arbeid of van het aanbod van
arbeid?
Dat het CBS minder werklozen telt dan het CWI, komt onder andere doordat het
CBS uitsluitend naar de beroepsgeschikte bevolking kijkt.
Noem de andere criteria uit bovenstaande tabel die veroorzaken dat het CBS
minder werklozen telt dan het CWI. Licht het antwoord toe.
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Het aantal geregistreerde werklozen wordt gekenmerkt door seizoenspatronen.
Seizoensinvloeden in de zomerperiode leiden ertoe dat:
− het aantal werklozen in groep A daalt;
− het aantal werklozen in groep B stijgt.
2p

3

Geef een verklaring voor de daling van het aantal werklozen in de zomerperiode
in groep A.

2p

4

Geef een verklaring voor de stijging van het aantal werklozen in de
zomerperiode in groep B.
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