
Opgave 3 

uit een krant: 

Langdurig werklozen zorgenkindjes?  

Personen die een jaar of langer werkloos zijn, de langdurig werklozen, maken zelfs bij 

een krappe arbeidsmarkt weinig kans op een betaalde baan. De overheid streeft ernaar 

de kansen van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarom heeft de 

overheid enige jaren geleden een loonkostensubsidie ingesteld in de vorm van een 

vrijstelling van het betalen van het werkgeversaandeel in de sociale premies.  

Het grootste deel van de langdurig werklozen is laaggeschoold. Door scholing aan te 

bieden, probeert de overheid de drempel voor langdurig werklozen naar een baan te 

verlagen. Om deze scholingsprogramma’s te financieren, heeft de overheid voorgesteld 

de loonkostensubsidie af te schaffen. De vakbond verzet zich tegen dit voorstel. 

In een ingezonden brief reageert Ingrid op bovenstaand artikel. Ze is het met de vakbond eens 

dat al het mogelijke moet worden gedaan om de drempel voor langdurig werklozen naar 

betaald werk te verlagen. Ingrid vindt dat de zwakke positie van langdurig werklozen niet 

moet worden overdreven. Ze baseert haar mening op onderstaande gegevens over de 

ontwikkeling op de arbeidsmarkt in zeven opeenvolgende jaren. Ingrid formuleert de 

volgende stelling: uit tabel 2 kan worden afgeleid dat het aandeel van de langdurige 

werkloosheid in de totale werkloosheid daalt als de arbeidsmarkt krapper wordt. 

Geregistreerde werklozen in personen naar duur van inschrijving en openstaande 
vacatures  

jaar korter dan een jaar werkloos een jaar en langer werkloos 
openstaande 

vacatures

 aantal mutatie* aantal mutatie*  

1996 171.000          - 135.000            - 71.000 

1997 227.000 + 32,75 188.000 + 39,26 41.000 

1998 242.000 +   6,61 244.000 + 29,79 39.000 

1999 244.000 +   0,83 247.000 +   1,23 39.000 

2000 219.000  10,25 221.000  10,53 68.000 

2001 196.000  10,50 195.000  11,76 85.000 

2002 162.000  17,35 155.000  20,51 124.000 

*procentuele verandering ten opzichte van het voorafgaande jaar 

2p 8  Leidt het instellen van een loonkostensubsidie tot vergroting of verkleining van de wig? 

Verklaar het antwoord. 

2p 9  Is de stelling van Ingrid juist? Verklaar het antwoord zonder berekening. 

tabel 2 
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