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Samenvatting
(Summary in Dutch)

Beleidsmakers beschikken over verschillende instrumenten om de overheidsuitgaven
aan sociale zekerheid te bëınvloeden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld uitkeringen meer of
minder genereus maken, werkgevers met financiële prikkels stimuleren om uitkerings-
ontvangers aan te nemen of werkzoekenden verplichten aan sollicitatietrainingen deel
te nemen. Deze dissertatie bestaat uit vier hoofdstukken waarin wordt onderzocht
hoe effectief verschillende beleidsinstrumenten in Nederland zijn.

In hoofdstuk twee worden de effecten van de maximale WW-duur op de
baanvindkans en de kwaliteit van de gevonden banen in kaart gebracht. Hierbij
worden twee verschillende identificatiestrategiën gebruikt. Ten eerste wordt een
difference-in-difference model geschat door gebruik te maken van een omvangrijke
hervorming van de WW waarbij de maximale WW-periode voor de meeste - maar
niet alle - werkzoekenden werd verlaagd. De tweede identificatiestrategie maakt
gebruik van discontinuiteiten in de berekening van de maximale WW-periode door
middel van een regression discontinuity design. De resultaten van beide methodes
komen overeen en zijn in overeenstemming met de literatuur. Het verkorten van de
maximale WW periode verhoogt de baanvindkans, wat erop wijst dat het verschaffen
van WW-uitkeringen moral hazard veroorzaakt. Als werkzoekenden langer recht
hebben op een WW-uitkering, doen ze er langer over om een baan te vinden. Moral
hazard hoeft niet altijd slecht te zijn, bijvoorbeeld als werkzoekenden banen met een
betere kwaliteit kunnen vinden door selectiever te zijn bij het solliciteren naar banen.
Uit het onderzoek beschreven in hoofdstuk twee blijkt echter dat een verkorting
van de WW geen of zeer bescheiden effecten heeft op de kwaliteit van de eerste
baan na WW. Met een kortere maximale WW-periode zijn werkzoekenden wel iets
eerder geneigd om een baan met een tijdelijk contract te accepteren, maar dit effect
verdwijnt op de lange termijn.

De hervorming van de WW in oktober 2006 verkortte de gemiddelde maximale
WW-duur met vier maanden. Uit simulaties gebaseerd op de empirische resultaten
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blijkt dat als deze hervorming een jaar eerder had plaatsgevonden, de overheids-
uitgaven aan WW-uitkeringen dan 86 miljoen euro - oftewel 3,1 procent - lager
waren geweest. Tegelijkertijd waren de cumulatieve inkomsten uit arbeid dan met
182 miljoen euro gestegen doordat werkzoekenden eerder en vaker een baan hadden
gevonden. Het totale inkomen van werkzoekenden die in het jaar vóór de hervorming
in de WW terecht zijn gekomen was dan 96 miljoen euro hoger geweest, wat 0,6
procent hoger is dan hun daadwerkelijke inkomen.

Hoewel uit de empirische resultaten blijkt dat een kortere maximale WW-periode
zowel de baanvindkansen als het gemiddelde cumulatieve inkomen verhoogt zonder
de baankwaliteit te verlagen, betekent dit niet dat alle werklozen baat hebben bij een
kortere WW-periode. Een verkorting van de maximale WW kan er ook voor zorgen
dat meer werkzoekenden het einde van hun WW-uitkering bereiken en hierna geen of
een lager inkomen hebben. De effecten van het verkorten van de WW zijn heterogeen
en zijn het grootst voor personen die al een relatief korte WW-periode hadden. Als de
maximale WW-periode te kort wordt, betekent dit dat de WW-uitkering onvoldoende
kan fungeren als een zoeksubsidie waardoor werklozen een inkomensverlies ervaren
of gedwongen worden om minder geschikte banen te accepteren.

In het derde hoofdstuk wordt onderzocht of differentiatie van de werkgeverpremies
voor arbeidsongeschiktheid een effect heeft op de in- en uitstroom in de arbeidsonge-
schiktheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de afschaffing van premiedifferentiatie
voor kleine bedrijven tussen 2003 en 2007. In een difference-in-difference analyse
wordt een controlegroep van grote bedrijven - voor wie premiedifferentiatie de gehele
periode in stand bleef - vergeleken met een treatmentgroep van kleine bedrijven
voor wie premiedifferentiatie voor enkele jaren werd afgeschaft. Uit de schattingen
blijkt dat het afschaffen van premiedifferentiatie voor 2005 - toen de periode van
loondoorbetaling maar een jaar was - de instroom in de WAO verhoogde en de
uitstroom uit de WAO verlaagde. Door het afschaffen van premiedifferentiatie was
het totaal aantal WAO-uitkeringen in 2004 ongeveer 0,4% hoger dan zonder de
afschaffing.

Tegelijkertijd laten aanvullende analyses zien dat de effecten van premiedifferen-
tiatie in de arbeidsongeschiktheid sterk afhangen van de manier waarop de prikkel
is ingericht. Het afkappen van premies boven een bepaald maximum verkleint
bijvoorbeeld het effect van premiedifferentiatie. Bedrijven die de maximumpremie
betalen hebben geen directe prikkel meer om WAO-instroom te voorkomen. Dit is
terug te zien in een hogere WAO-instroom en een lagere WAO-uitstroom voor deze
bedrijven. Daarnaast lijkt ook de aanwezigheid van andere financiële prikkels voor
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werkgevers van belang. Voor de periode na 2005, oftewel nadat loondoorbetaling
bij ziekte werd verlengd van een naar twee jaar, zijn er geen aanwijzingen meer
dat premiedifferentiatie een effect heeft op de in- of uitstroom. Dit wijst erop dat
de extra prikkel van premiedifferentiatie geen effect meer heeft als werkgevers al
financieel verantwoordelijk zijn voor een lange ziekteperiode.

Nederland is een van de weinige landen met premiedifferentiatie in de ar-
beidsongeschiktheidsverzekeringen. Beleidsmakers menen vaak dat bedrijven door
premiedifferentiatie in de arbeidsongeschiktheid financiële risico’s lopen waar ze
onvoldoende invloed op hebben. Ze denken dan bijvoorbeeld aan kosten van
arbeidsongeschiktheid door niet-werkgerelateerde aandoeningen of moral hazard
van werknemers. Deze financiële risico’s kunnen bedrijven in financiële moeilijkheden
brengen, maar kunnen er ook voor zorgen dat bedrijven zich strategisch gaan gedragen
en toekomstige kosten gaan ontwijken. Hoofdstuk vier onderzoekt of toenames van
de gedifferentieerde AO-premie een effect heeft op bedrijfsbeëindigingen, ontslagen en
substitutie naar andere werknemersverzekeringen. De hoogte van de gedifferentieerde
AO-premie hangt sterk samen het arbeidsongeschiktheidsrisico van het bedrijf. Om
het effect van een hoger arbeidsongeschiktheidsrisico te scheiden van het effect
van de premie, wordt exogene variatie binnen en tussen jaren in het vertalen van
arbeidsongeschiktheidsrisico’s naar gedifferentieerde premies gebruikt.

De schattingsresultaten bevestigen de verwachtingen van beleidsmakers: een
stijging van de werkgeverspremie door premiedifferentiatie verhoogt de kans op een
bedrijfsbeëindiging. Een stijging van de gedifferentieerde premie met een procentpunt
van de loonsom, verhoogt de kans op een faillissement met 0,44 procentpunt en de
kans op een fusie of overname met 0,20 procentpunt. Terwijl de stijging van het
aantal faillissementen wijst op meer financiële moeilijkheden, wijst de stijging van
het aantal fusies en overnames juist op strategisch gedrag van bedrijven, aangezien
bedrijven weer de minimumpremie gaan betalen nadat ze zijn gefuseerd met een
ander bedrijf. Uit de resultaten blijkt ook dat een stijging van de gedifferentieerde
premie de instroom in de WW verhoogt. Het grootste deel van dit effect wordt
veroorzaakt door werkloosheid na faillissementen. Er zijn geen aanwijzingen dat de
kosten van werknemers met gezondheidsproblemen worden afgewenteld op de niet
gedifferentieerde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor volledige en permanente
arbeidsongeschiktheid.

Het laatste hoofdstuk bestudeert de effecten van Succesvol naar Werk (STEP),
een sollicitatietraining voor oudere werkzoekenden. Deze training is geëvalueerd
op basis van een grootschalig gerandomiseerd experiment, waar rond de 50.000
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werkzoekenden bij betrokken waren. Werkzoekenden die waren toegewezen aan
de treatmentgroep werden uitgenodigd om deel te nemen aan STEP, terwijl de
controlegroep geen uitnodiging ontving. Uit de analyses blijkt dat deelname aan
STEP de uitstroom uit de WW verhoogt: de kans op uitstroom binnen een jaar is
door de deelname aan STEP met 4,4 procent punt verhoogd en het grootste deel van
deze extra uitstroom is naar werk. Anderhalf jaar na instroom WW heeft STEP nog
steeds een significant effect op de uitstroom, terwijl het effect op de baanvindkansen
dan niet meer significant is. Dit suggereert dat STEP ervoor zorgt dat oudere
werkzoekenden sneller een baan vinden, maar niet dat ze ook vaker werk vinden.

Uit de analyses blijkt ook dat de training kosteneffectief is. De opbrengsten van de
training - gemeten als de reductie in de cumulatieve WW-uitkeringen - zijn hoger dan
de kosten van de training. Per deelnemer aan STEP zijn de opbrengsten in de eerste
anderhalf jaar na instroom ongeveer 250 euro hoger dan de kosten. Tegelijkertijd
heeft deelname aan STEP geen invloed op het totale inkomen van deelnemers,
aangezien ze inkomsten uit WW substitueren door loon uit werk. Ondanks deze
positieve effecten van STEP, moeten beleidsmakers goed bedenken aan wie ze de
training aanbieden. De training is namelijk niet effectief voor alle werkzoekenden,
lager opgeleiden hebben bijvoorbeeld geen baat bij deelname aan STEP.
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