
Verdringing op de arbeidsmarkt:
Wat is het en hoe meet je het?

Presentatie op studiemiddag NISZ

Utrecht, 22 januari 2016
Arjan Heyma

www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630



Relevante vragen
 Wat is verdringing op de arbeidsmarkt?
 Hoe meet je verdringing op de arbeidsmarkt?
 Wie worden de dupe van verdringing op de arbeidsmarkt?

 Zorgt een tegenprestatie in de Bijstand tot verdringing van 
mensen met of die zoeken naar een reguliere baan?

 “Werken zonder loon levert geen banen op, maar kost 
banen.” Klopt dat wel?

 Is er bij de Participatiewet sprake van verdringing?



Voorbeelden van verschuivingen in arbeid
 Voorbeeld 1: Ik kies één van twee kandidaten voor de 

vervulling van een vacature, wordt de ander verdrongen?

 Voorbeeld 2: Poolse arbeidsmigranten komen massaal 
aardbeien plukken en asperges steken. Worden laag 
opgeleide werkzoekenden verdrongen?

 Voorbeeld 3: ASML haalt technisch specialisten uit 
Duitsland, worden Nederlandse technici verdrongen?

 Voorbeeld 4: Bijstandgerechtigden moeten gemeentehuis 
schoonmaken, worden schoonmakers verdrongen?



Verschillende definities van verdringing
 In een functie kan een werkende in beginsel worden 

vervangen door iemand met een meer passend profiel, 
bijvoorbeeld naar opleidingsniveau of opleidingsrichting

 Toename van werkloosheid of inactiviteit in de ene groep 
als gevolg van het arbeidsaanbod van een andere groep

 Oneerlijke concurrentie die leidt tot baanverlies van de één 
ten gunste van een ander

 Ongelijke concurrentie bij een (relatief) vergelijkbare 
arbeidsproductiviteit



Waarom is definitie verdringing belangrijk?
 Verdringing heeft te maken met:

 Efficiëntie (totale welvaart): investeren in 
arbeidsbemiddeling die de ene werkzoekende voorrang 
geeft boven de andere leidt tot welvaartsverlies

 Rechtvaardigheid (verdeling van welvaart): investeren in 
arbeidsbemiddeling die verschillen in arbeidskansen (en 
daarmee welvaart) verkleint kan als rechtvaardig worden 
gezien

 Verdringing niet verwarren met concurrentie op de 
arbeidsmarkt die zorgt voor een efficiëntere allocatie van 
personen over banen (hogere efficiënte, hogere welvaart)



Klassieke arbeidsmarkttheorie
 Prijsmechanisme (lonen) zorgen voor evenwicht tussen 

vraag en aanbod van arbeid

 Al het (nieuwe) arbeidsaanbod wordt door de arbeidsmarkt 
geabsorbeerd, want leidt via het prijsmechanisme tot een 
andere arbeidsvraag (het aantal banen ligt niet vast!)
=> geen verdringing (op langere termijn)

 Toch kan werkloosheid ontstaan (op korte termijn) door:
 Fricties/transities/informatie- en coördinatieproblemen
 Verstoringen op de arbeidsmarkt

(door instituties als het minimumloon)



Op perfecte arbeidsmarkt geen verdringing
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Dynamiek op de arbeidsmarkt
 Voortdurend proces van baandestructie en baancreatie

(verandering van arbeidsvraag)
 10% van alle werkgelegenheid per jaar
 In laagconjunctuur baandestructie > baancreatie
 In hoogconjunctuur andersom

 Voortdurend proces van nieuwe instroom en uitstroom op 
de arbeidsmarkt door:
 Demografie (o.a. migratie)
 Arbeidsparticipatie (gevoelig voor financiële prikkels)

 Daarnaast sprake van arbeidsmobiliteit (tussen banen)



Transities en zoektheorie
 Transities op arbeidsmarkt zorgen voor:

 Betere allocatie personen over banen
 Betere inzet productiemiddelen in productieproces
 Perioden van frictiewerkloosheid

 Zoektheorie: frictiewerkloosheid variabel:
 Het vinden van een geschikte baan kost tijd en 

inspanning door informatie- en coördinatieproblemen
 Hoe makkelijker het is om een geschikte vacature te 

vinden, hoe kieskeuriger werkzoekenden worden
 Hoe moeilijker, hoe eerder een minder passende baan 

wordt geaccepteerd



Prijsmechanisme en instituties
 Prijsmechanisme zorgt ervoor dat vraag en aanbod met 

elkaar in evenwicht komen

 Maar prijsmechanisme werkt niet altijd door:
 Starheid van lonen

(o.a. door cao afspraken, concurrentie op productmarkt)
 Minimumlonen
 Wig tussen netto en bruto lonen

 Daardoor blijft vraag naar arbeid achter bij aanbod van 
arbeid en kan er concurrentie om dezelfde banen ontstaan; 
dit kan potentieel leiden tot verdringing



Effect van minimumloon en wig
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Definitie voor potentiële verdringing
 Er is sprake van een verandering op de arbeidsmarkt

 Er is sprake van een verbetering van de 
arbeidsmarktpositie van de ene groep ten koste van de 
arbeidsmarktpositie van de andere groep…

 …die niet wordt veroorzaakt door een betere aansluiting 
tussen de gevraagde en aangeboden arbeid (hogere 
arbeidsproductiviteit)

 Maar bijvoorbeeld wel door ongelijke concurrentie, 
waardoor mensen met ongeveer dezelfde 
arbeidsproductiviteit voorrang krijgen op anderen



Dimensies van verdringing

 Kwantitatief (werkloosheid, inactiviteit) versus 
kwalitatief (lager inkomen, slechtere baan)

 Gevolgen op korte versus lange termijn

 Gevolgen op microniveau versus macroniveau



Voorbeeld: ‘Verdringing’ door migranten
 Op microniveau duidelijk sprake van ongelijke concurrentie 

op arbeidsvoorwaarden (bijv. detacheringsrichtlijn)
 Alleen incidenteel sprake van vervanging autochtone 

werknemers door arbeidsmigranten
 Concurrentie op arbeidsmarkt wel groter (korte termijn)
 Studies vinden echter nauwelijks aanwijzingen voor 

verdringing op macroniveau:
 Arbeidsmigratie niet ten koste van werkgelegenheid 

autochtonen, die stijgt soms zelfs
 Alleen lichte druk op lonen aan onderkant loongebouw
 ‘Verdrongenen’ niet naar ‘slechtere’ banen
 Betere allocatie van personen over groter aantal banen



Voorbeeld: Verdringing bij re-integratie
 Beperkt aantal studies onderzoeken effecten van 

arbeidsbemiddeling en scholing op arbeidsmarktkansen 
van werkzoekenden zonder deze ondersteuning

 Effecten zijn significant negatief (verdringing!) en variëren 
sterk met:
 Soort re-integratiedienstverlening

Gaat het om daadwerkelijk extra arbeidsaanbod, hogere 
productiviteit, of voorrang op andere werkzoekenden?

 Populatie werkzoekenden
 Conjuncturele omstandigheden



Wanneer leidt een tegenprestatie in de 
Bijstand tot verdringing?

 Wanneer het werk betreft waarvoor op de reguliere 
arbeidsmarkt minimaal het minimumloon wordt betaald, 
én…

 ….het uitvoeren van het werk door de één ten koste gaat 
van het uitvoeren van het werk door een ander, zonder dat 
er sprake is van een hogere arbeidsproductiviteit, én…

 …er sprake is van ongelijke concurrentie (m.b.t. kosten, 
voorwaarden) bij een gelijke arbeidsproductiviteit



Hoe meet je verdringing?
 Hoe meet je verdringing op uitvoeringsniveau?

 Betreft het werkzaamheden waarvoor ook reguliere 
banen bestaan?

 Zou de tegenprestatie ook door reguliere werknemers 
kunnen worden uitgevoerd en tegen welke kosten?

 Hoe meet je verdringing wetenschappelijk?
 Gebruik de variatie in intensiteit en soorten 

tegenprestaties tussen gemeenten als interventie
 Vergelijk ontwikkeling reguliere banen die vergelijkbaar 

zijn met de tegenprestatie tussen gemeenten
 Kijk naar de arbeidsmarktgevolgen van ‘verdrongenen’



Wie worden er de dupe van verdringing?
 In beginsel iedereen die in aanmerking zou komen voor een 

reguliere baan waarin de werkzaamheden van de 
tegenprestatie zouden kunnen worden ondergebracht
(onderkant van de arbeidsmarkt, minimumloonniveau)

 Wat zijn de gevolgen van die toegenomen concurrentie?
 Op korte termijn een langere werkloosheidsduur
 Op middellange termijn mogelijk een lager inkomen
 Op langere termijn nihil, een betere allocatie met een 

hoger inkomen behoort tot de mogelijkheden



Leidt de Participatiewet tot verdringing?
 Juiste loonkostensubsidie compenseert precies voor lagere 

arbeidsproductiviteit en zorgt derhalve voor grotere 
concurrentie op de arbeidsmarkt, niet voor verdringing

 Groter effectieve arbeidsaanbod leidt uiteindelijk tot meer 
werkgelegenheid en welvaart (los van verdeling welvaart)

 Mogelijke inefficiënties van loonkostensubsidies:
 Verdringing reguliere banen door gesubsidieerde banen
 Stigmatisering
 Kosten van belastingheffing
 Minder innovatie



Vragen of opmerkingen?
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