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Opgave 1 
 
Afscheid van ontslagbescherming? 
In een Europees land genieten werknemers een hoge mate van 
ontslagbescherming. Een politieke partij vindt de ontslagprocedure langdurig, 
ingewikkeld en duur en stelt de ontslagbescherming ter discussie.  
Ook de minister van Sociale Zaken wil de ontslagbescherming verminderen en 
stelt hierbij dat als werkgevers makkelijker werknemers kunnen ontslaan, de 
werkgelegenheid uiteindelijk zal kunnen toenemen. 
 
Een econoom heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het verminderen 
van de ontslagbescherming. Uit dit onderzoek komen twee gevolgen naar voren. 
− de duur van de werkloosheid neemt af maar de kwalitatieve structurele 

werkloosheid neemt toe 
− de inkomensverdeling zal veranderen 
 
Uit dit onderzoek komt figuur 1. 
 
figuur 1         
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2p 1 Leg de stelling van de minister uit. 
 

2p 2 Leg uit dat de duur van de werkloosheid af kan nemen als gevolg van het 
verminderen van de ontslagbescherming. 
 

2p 3 Leg uit dat, als gevolg van het verminderen van de ontslagbescherming, de 
kwalitatieve structurele werkloosheid kan toenemen. 
 
In figuur 2 van deze opgave is een aantal lorenzcurven getekend. Lijn 1 geeft de 
primaire inkomensverdeling weer zoals die geldt bij de huidige 
ontslagbescherming in het genoemde Europese land. 
 
figuur 2        
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2p 4 Zal lijn 2 of lijn 3 uit figuur 2 de nieuwe primaire inkomensverdeling weergeven 
indien het voornemen van de minister wordt uitgevoerd? Leg de keuze uit met 
behulp van figuur 1. 
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