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VOOR HET LEVEN GETEKEND DOOR WERKLOOSHEID?  
 

Longitudinale analyses over hoe werkloosheid en beperkingen in het 
werkloosheidsverzekeringstelsel de toekomstige carrière en lonen van individuen beïnvloeden 
 
Zijn werklozen voor het leven getekend? Dit proefschrift probeert hierop een antwoord te 
geven door sociologische en economische perspectieven te gebruiken om te achterhalen hoe 
werkloosheid en de aard van de werkloosheidsverzekering (acceptatiecriteria, duur en niveau) 
latere carrières en lonen van individuen beïnvloeden. Hiervoor wordt een tweedelige 
onderzoeksstrategie gebruikt. Als eerste wordt er gebruik gemaakt van longitudinale data van 
het Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) waarbij ruim 13.000 
respondenten rondom hun arbeidscarrières en lonen in de periode tussen 1985 en 2000 zijn 
onderzocht. Vervolgens om de beleidseffecten op een individueel niveau te meten, wordt er 
gebruik gemaakt van een aantal hervormingen die in de werkloosheidsverzekeringen 
gedurende de jaren ‘80 en ‘90 in Nederland plaatsvonden. Dit proefschrift concludeert dat 
werkloosheid latere carrières en lonen negatief beïnvloedt; zozeer dat het gehele 
loopbaanperspectief van het individu blijvend wordt ondermijnd. Vooral de recentheid en 
frequentie van werkloosheid blijken twee bepalende factoren te zijn voor ongelijkheden in 
carrières en lonen. Verder worden deze negatieve effecten van werkloosheid versterkt 
wanneer stelselhervormingen in de werkloosheidsverzekering worden ingevoerd. Deze 
negatieve effecten zijn vooral significant bij vrouwen, hoog opgeleide en ervaren individuen 
en worden sterker wanneer die hervormingen worden ingevoerd tijdens een laagconjunctuur.  
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