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Participatie en loon na bedrijfseconomisch 
ontslag: Kapitaalvernietiging of negatief 
signaal?  

Didier Fouarge (ROA), Ruben van Gaalen (CBS) en Andries de Grip (ROA)

1. Inleiding 1

De centrale vraagstelling in dit hoofdstuk is wat de gevolgen zijn van bedrijfseco-
nomisch ontslag op de participatiekans en het loon na het ontslag. De analyses zijn 
uitgevoerd met het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS, dat recentelijk is 
uitgebreid met informatie over	ontslag om bedrijfseconomische redenen. De admi-
nistratieve data omvatten een grote populatie ontslagenen om bedrijfseconomische 
reden, waarin het mogelijk is om onderscheid te maken naar drie soorten ontslag: 
ontslag vanwege faillissement, UWV-ontslagaanvragen en collectieve uitstroom. 
Ontslag en werkloosheid zijn onderwerpen waarover mensen in enquêtes minder 
geneigd zijn te antwoorden. Bovendien geven ze sneller sociaal wenselijke ant-
woorden. De administratieve werkelijkheid daarentegen is niet afhankelijk van 
selectieve respons noch van het eventueel selectieve geheugen van respondenten. 
Uit onderzoek blijkt dat werkloosheid een blijvend negatief effect heeft op het loon 
later in de loopbaan. In deze bijdrage gaan wij na of dit het gevolg is van depreci-
atie van menselijk kapitaal tijdens de werkloosheid. Vanuit het perspectief van de 
theorie van het menselijk kapitaal gaat werkloosheid inderdaad gepaard met een 
periode waarin het menselijk kapitaal niet gebruikt wordt, waardoor kennis en 
vaardigheden aan waarde inboeten. wat vervolgens resulteert in een lagere kans 
op werk en een lager loon na werkloosheid (Pissarides, 1992). Een alternatieve ver-
klaring hiervoor is echter dat er een signaalfunctie uitgaat van werkloosheid (Al-
brechts e.a., 1999): de kans op werkloosheid is selectief waardoor de minst produc-
tieve werknemers meer kans hebben om werkloos te worden. Potentiële nieuwe 
werkgevers reageren hierop door deze werknemers een lager loon te bieden dan 
werknemers met evenveel ervaring die niet werkloos zijn geweest. 
Dat de populatie ontslagenen slechtere arbeidsmarktkansen zou hebben komt 
doordat deze werknemers simpelweg minder geschikt zijn en niet door de ge-
dwongen loopbaanonderbreking op zich. Dit probleem van selectiviteit in de kans 
op werkloosheid is in de literatuur methodologisch ‘opgelost’ door gebruik van de 
‘control function’ methode (Heckman en Robb, 1985) of instrumentele variabele 
(Gregg en Tominey, 2005). Daarbij probeert men te controleren voor de selectiviteit 



32 Centraal Bureau voor de Statistiek

in de kans op werkloosheid. Het probleem hierbij is dat men afhankelijk is van de 
aanwezigheid van goede instrumenten in de data die de kans op werkloosheid 
verklaren maar niet samenhangen met de uitkomstvariabele zoals de latere parti-
cipatiekans en het latere loon. Hierbij blijft het onzeker of de gebruikte variabelen 
voor het identificeren van zelfselectie hun werk inderdaad goed doen. 
De ‘state of the art’ in de economische literatuur is dan ook om gebruik te maken van 
data rond ‘displaced workers’ (ontslagenen door massaontslag of faillissementen) 
om het echte effect van werkloosheid op de participatiekans en het loon te schatten 
(Kletzer, 1998; Kriechel, 2003; Koeber en Wright, 2006; Song, 2009). De reden hiervoor 
is dat bij collectief ontslag geen sprake is van eigen schuld van de ontslagene (Krie-
chel, 2010), en deze vorm van werkloosheid veel weg heeft van een natuurlijk expe-
riment waarin iemand ‘bij toeval’ werkloos is geworden. Hierdoor ziet de nieuwe 
werkgever de werkloosheid niet als signaal voor een lage productiviteit. 
De vraag die we willen beantwoorden is: wat zijn de gevolgen van ontslagwerk-
loosheid voor de participatiekans en het loon na werkloosheid, rekening houdend 
met de selectiviteit van de groep ontslagenen? Eerdere Nederlandse studies heb-
ben zich moeten beperken tot het faillissement van één bedrijf (Fokker in 1996; zie 
Kriechel, 2003; Kriechel en Pfann, 2005), collectieve uitstroom (Scheele, van Gaalen, 
& van Rooijen, 2008), of collectieve uitstroom en UWV ontslagaanvragen (Van 
Gaalen en Van Rooijen, 2009). Onze analyses zijn uitgevoerd met het Sociaal Statis-
tisch Bestand (SSB) van het CBS, dat recentelijk is uitgebreid met informatie over	
ontslag om bedrijfseconomische redenen. 

2. Eerder onderzoek

2.1 Werkloosheid en selectie
Bezien vanuit de menselijk kapitaal theorie is de relatieve depreciatie van mense-
lijk kapitaal de oorzaak van de lagere baankans en het lagere loon van werkenden 
na een periode van inactiviteit (Pissarides, 1992). Niet alleen doen werklozen tij-
dens de periode van werkloosheid geen werkervaring op en is er dus sprake van 
niet-opbouw van menselijk kapitaal, ook is de bedrijfsspecifieke kennis die iemand 
vóór de onderbreking door werkloosheid heeft opgedaan veelal onbruikbaar in de 
nieuwe baan. Hier is sprake van depreciatie: het menselijk kapitaal is minder 
waard geworden. Uit de empirische studies naar deze ‘human capital hypothese’ 
komt naar voren dat kennis en vaardigheden afnemen tijdens een periode van niet-
werkzaamheid, in het bijzonder tijdens werkloosheid (Edin en Gustavson, 2008) en 
de zorg voor kinderen (Albrechts e.a., 1999).
De signaleringstheorie stelt echter dat het niet zozeer gaat om de depreciatie van 
kennis en vaardigheden, maar eerder om de signaalfunctie die uitgaat van werkloos-
heid en andere soorten van inactiviteit (Albrechts e.a., 1999). Omdat de kans op 
werkloosheid selectief is, zijn het vooral de minst productieve werknemers die kans 
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hebben om werkloos te worden. Potentiële nieuwe werkgevers herkennen dit sig-
naal en zullen deze werknemers een lager loon bieden dan werknemers met even-
veel ervaring die niet werkloos zijn geweest. Daarbij moet wel opgemerkt worden 
dat studies veelal laten zien dat werklozen deze loonachterstand voor een deel weer 
inlopen. Bijvoorbeeld, voor Nederland laten Schils e.a. (2006) aan de hand van het 
OSA-Arbeidsaanbodpanel	zien dat een periode van werkloosheid een nadelig effect 
heeft op de baankans later in de loopbaan, maar dat dit negatieve effect na ongeveer 
zes jaar helemaal verdwijnt. Verder blijkt dat werkloosheid wel een blijvend negatief 
effect heeft op het loon later in de loopbaan: de loonachterstand ten gevolge van 
werkloosheid wordt nooit meer ingehaald. Dit effect van werkloosheid – ook wel het 
‘scar’ effect van werkloosheid genoemd (Gangl, 2006; Mooi-Reçi, 2008) – wijst er op 
dat werkgevers zich bij het in dienst nemen van een werkloze indekken tegen de ri-
sico’s. Als ze na enige tijd betere informatie hebben over de productiviteit van hun 
nieuwe medewerker, dan zijn ze bereid een passend loon aan te bieden.
In empirisch onderzoek is het van belang om de signaalfunctie van werkloosheid te 
scheiden van de depreciatie van het menselijk kapitaal. Dit kan door het onderzoeks-
design zorgvuldig te kiezen of door rekening te houden met mogelijke selectie-effec-
ten van loopbaanonderbrekingen. Om het depreciatieeffect van werkloosheid te 
kunnen vaststellen maken sommige studies bijvoorbeeld gebruik van natuurlijke ex-
perimenten die kunnen ontstaan bij veranderingen in de ww-regelingen (Mooi-Re-
çi, 2008). Andere studies maken gebruik van ‘matching’ technieken of van de ‘control 
function’ aanpak (Schils e.a., 2006). Een aantal studies lijkt bewijs voor deze signaal-
hypothese te vinden doordat de omvang van de loondaling in de nieuwe baan sa-
menhangt met de reden voor werkloosheid: mensen die werkloos zijn geworden 
door een faillissement ervaren een minder sterke loondaling dan mensen die ontsla-
gen zijn wegens disfunctioneren (zie bijvoorbeeld Gibbons en Katz, 1991).

2.2 Bedrijfseconomisch ontslag
Er bestaat een uitgebreide literatuur waarin specifiek ingegaan wordt op het ver-
lies van bedrijfsspecifieke kennis als gevolg van werkloosheid door massaontslag. 
Deze literatuur over ‘displaced workers’ wordt vooral gevoed door Amerikaanse 
studies (zie bijvoorbeeld het overzicht van Scheele et al., 2008). Europa, en in het 
bijzonder Nederland, loopt op dit terrein enigszins achter. Het voordeel van deze 
focus op ‘displaced workers’ is dat werkloosheid ten gevolge van massaontslag of 
faillissementen niet te wijten is aan het disfunctioneren of andere tekortkomingen 
van de ontslagen werknemer zelf. Een dergelijke setting maakt het dus mogelijk 
om het effect van werkloosheid op de waarde van iemands menselijk kapitaal te 
bepalen, zonder dat er een vertekening optreedt vanwege een selectie-effect (Krie-
chel, 2010). 
Hamermesh (1987) liet op basis van Amerikaanse data zien dat ‘displaced workers’ 
een aanzienlijk deel van hun bedrijfsspecifieke menselijk kapitaal verliezen. Dit 
komt tot uitdrukking in een lager loon na werkloosheid. Een belangrijk onderzoek 
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op dit terrein is dat van Jacobson e.a. (1993). Zij gebruiken administratieve data voor 
de Amerikaanse staat Pennsylvania om de effecten van werkloosheid als gevolg van 
massaontslag te kwantificeren. Zij vinden grote effecten van een periode van werk-
loosheid op het loon bij herintrede; het loonverlies bedraagt maar liefst 25% van het 
oude loon. Daarbij is het inkomensverlies van mannen groter dan het inkomensver-
lies van vrouwen. Bovendien laten de auteurs ook zien dat het loon al in de vier jaar 
voor het massaontslag lager wordt. Hierdoor is er mogelijk al voor het massaontslag 
sprake van een selectie-effect doordat de werknemers met de betere externe arbeids-
marktperspectieven overstappen naar een ander bedrijf. Echter, de analyses van Ha-
mermesh (1987) wijzen niet op een dergelijke selectie vóór het massaontslag.
Kletzer (1998) laat op basis van het Amerikaanse Current	Population	Survey zien dat 
het effect van werkloosheid op het loon afhankelijk is van de mate waarin het be-
drijfsspecifieke menselijk kapitaal overgedragen kan worden van de ene naar de an-
dere baan. Zo blijkt het inkomensverlies van werklozen die van sector veranderen 
groter te zijn dan dat van werknemers die een nieuwe baan hebben gevonden binnen 
dezelfde sector. Een verklaring hiervoor is dat werknemers door deze sectorverande-
ring hun sectorspecifieke menselijk kapitaal niet meer kunnen inzetten. Volgens het 
onderzoek van Neal (1995) is het inkomensverlies als gevolg van massaontslag het 
grootst voor werknemers met veel dienstjaren die van sector veranderen. 
De analyses door Burda en Mertens (2001) laten ook een inkomensverlies na massa-
ontslag zien in Duitsland op basis van de German	Socio-economic	Panel	(GSOEP)	en 
data van het Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). De inkomensver-
liezen zijn hier eveneens groter voor werknemers die na ontslag van sector zijn ver-
anderd, maar ook groter voor werknemers aan de bovenkant van de loonverdeling. 
Eveneens op basis van de GSOEP laat Couch (2001) zien dat werklozen als gevolg 
van massaontslag weliswaar een lager loon verdienen in hun nieuwe baan, maar dat 
de inkomensachterstand na verloop van tijd deels wordt ingehaald. Het gemeten 
effect op het loon in Duitsland is ongeveer vergelijkbaar met de laagste effecten die 
voor Amerika worden gevonden. In termen van de kans op het vinden van nieuw 
werk laat de studie van Couch zien dat deze aanvankelijk lager is voor personen die 
recentelijk werkloos waren, maar dat het na een paar jaar niet meer uitmaakt of men 
wel of niet eerder werkloos is geweest. 
Voor het Verenigd Koningrijk vinden Gregory en Jukes (2001) op basis van de data 
van het New	Earnings	Survey	Panel blijvende negatieve effecten van werkloosheid op 
het loon. Deze effecten, zijn, zoals ook in ander onderzoek is aangetoond, groter voor 
ouderen (hoewel voor hen de kans op massaontslag kleiner is) en hoogopgeleiden. 
Arulampalam (2001) vindt op basis van de British	Household	Panel	Study	negatieve en 
blijvende inkomenseffecten van werkloosheid. Zij laat bovendien zien dat dit effect 
kleiner is voor werklozen die om bedrijfseconomische reden zijn ontslagen dan voor 
werklozen die om andere redenen zijn ontslagen. Meer recent is de studie van Hijzen 
e.a. (2010) op basis van verschillende databronnen voor het Verenigd Koninkrijk. 
Hun conclusie is dat een periode van werkloosheid een negatief effect heeft op ie-
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mands loon, maar dat dit effect kleiner is voor werknemers die werkloos zijn gewor-
den door massaontslag dan voor werklozen als gevolg van een faillissement2. In hun 
studie verdwijnt het negatieve looneffect van werkloosheid na ongeveer vijf jaar.
In Nederland is er minder onderzoek naar het verlies van menselijk kapitaal bij ont-
slagwerklozen Abbring e.a. (2002) gebruiken enquêtegegevens uit het OSA-Arbeids-
aanbodpanel	en maken een vergelijking met de VS. Zij vinden voor Nederland langere 
werkloosheidsduren. Wel blijkt werkloosheid als gevolg van massaontslag de uit-
stroom naar vervroegde uittreding te stimuleren. Ook vinden ze dat in Nederland 
het loon in de nieuwe baan na ontslag hoger is dan het loon in de oude baan. Dit 
suggereert dat een vergelijking van de loongroei van ontslagen en niet-ontslagen 
werknemers economisch relevanter is dan de vergelijking van het loonniveau voor 
en na het ontslag. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een negatief ef-
fect op het loon is dat werknemers op een massaontslag anticiperen en vooraf al op 
zoek gaan naar een andere baan. Verder bestaat het Nederlands onderzoek op dit 
terrein vooral uit analyses van de gevolgen van het faillissement van Fokker in 1996 
(Kriechel, 2003). Hoewel de ontslagen Fokker werknemers betrekkelijk snel na het 
faillissement weer een baan hebben gevonden (77% had na een jaar weer werk, na 
drie jaar was dat 85%) zijn de geleden inkomensverliezen gevoelig: per maand van 
werkloosheid bedraagt het loonverlies 0,65%. De participatiekans na het faillisse-
ment is kleiner voor oudere en laagopgeleide werknemers. Bovendien is het loonver-
lies voor oudere werknemers significant groter (Kriechel en Pfann, 2005). Ook Bak-
ker et al. (1999) laten op basis van het Socio-Economisch Panel (SEP) zien dat werk-
loosheid alleen bij mannen bestraft wordt met een lager toekomstig loon3.
Meer recent hebben de WRR en het CBS een studie gepubliceerd over massaontslag 
in Nederland (Scheele et al., 2008). De studie is gebaseerd op analyses van het Sociaal	
Statistisch	Bestand	(SSB). Massaontslag is in de studie gedefinieerd als een uitstroom 
van werknemers uit een bedrijf die hoger ligt dan de normale uitstroom uit het be-
drijf. Geconcludeerd wordt dat tweederde van de werknemers een half jaar na ont-
slag weer werk heeft; 3 jaar na ontslag is dit 68%. Wat het inkomen betreft conclu-
deert de WRR opmerkelijk genoeg dat massaontslag een gunstige dynamiek tot 
stand weet te brengen doordat werkloosheid een positief effect op het loon heeft. 
Hier zou sprake kunnen zijn van heterogeniteit in het effect van werkloosheid op het 
loon na werkloosheid waarbij het vooral jongeren zijn die beter af zijn terwijl oude-
ren juist terechtkomen in banen met een lager loon. 

3. Data: Sociaal Statistisch Bestand (SSB)

We gebruiken registratiegegevens van de uitstroom van werknemers uit bedrijven 
zoals die opgenomen zijn in het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS. Het 
SSB is, anders dan de naam doet vermoeden, niet één enkel bestand. De definitieve 
versie ervan is een stelsel van koppelbare registers en enquêtes die onderling op 
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elkaar zijn afgestemd en consistent zijn gemaakt (Arts & Hoogteijling, 2002; Bak-
ker, 2008, 2009). Per jaargang worden inmiddels bijna 60 registers gebruikt. Daar-
naast zijn ook gegevens uit enkele enquêtes in het SSB opgenomen. De demografi-
sche gegevens van het SSB (geslacht, geboortedatum, geboorteland, burgerlijke 
staat en woonplaats etc) komen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens (GBA). 
Wat betreft bedrijfseconomisch ontslag maken we in onze analyse gebruik van de 
recent beschikbaar gekomen SSB-gegevens over bedrijfseconomisch ontslag. In 
Nederland wordt het grootste deel van de onvrijwillige mobiliteit van rechtswege 
beëindigd (bijvoorbeeld een aflopend tijdelijk contract; in 2006 76%, zie Knegt en 
Tros, 2007). In ons onderzoek onderscheiden we drie vormen van bedrijfsecono-
misch ontslag in 2005: 1) Ingewilligde individuele ontslagaanvragen wegens be-
drijfseconomische redenen bij het UWV werkbedrijf (N=35 000). 2) In geval van een 
faillissement is geen ontslagvergunning benodigd. Faillissementen worden ont-
leend aan rechtbankregistraties. Baanbeëindigingen in het uitspraakjaar of het jaar 
daarvoor worden ook tot faillissementsontslag gerekend (N=31 000). 3) Collectieve 
ontslagen: In grote bedrijven worden ontslagrondes vaak afgewikkeld via een so-
ciaal plan (ontslag met wederzijds goedvinden), zonder dat er een instantie aan te 
pas komt (Scheele, Theeuwes, & de Vries, 2007). Piekuitstroom in een bepaalde 
maand wordt afgeleid uit het SSB (N=14 000). Deze drie vormen van bedrijfsecono-
misch ontslag vertegenwoordigt ongeveer 50% van alle vaste dienstverbanden die 
om bedrijfseconomische redenen zijn beëindigd (Knegt en Tros, 2007). Ontslag op 
staande voet wordt bijvoorbeeld niet geregistreerd. Vaak vindt ontslag met weder-
zijds goedvinden geleidelijk over de tijd verdeeld plaats. Ook in kleine bedrijven 
worden veel banen met wederzijds goedvinden beëindigd. Een deel (ontbindings-
verzoeken) wordt ook afgehandeld door het Kantongerecht (zie ook Bloemen-
dal, 2010; Corpeleijn, 2009; Van Gaalen & Van Rooijen, 2009; SZW 2000, 2009). 
Om te bepalen in hoeverre ontslagenen om bedrijfseconomische redenen verschil-
len van niet-ontslagenen wordt een vergelijkingsgroep geformeerd uit de popula-
tie werknemers (ruim 6 miljoen personen) die het gehele jaar werknemer waren. 
Voor de analyses hebben we per persoon één record per maand in de periode 2003–
2007, om op deze wijze iedere verandering in loon en participatie in beeld te bren-
gen. Om de hoeveelheid data hanteerbaar te maken trekken we een gerandomi-
seerde steekproef van 10 000 werknemers: 6 083 niet-ontslagenen, 1 879 ontslage-
nen via het UWV (bedrijfseconomisch), 1 378 faillissementsontslagenen, en 660 col-
lectief ontslagenen. De ontslagen werknemers worden gevolgd tot 2008 en vergele-
ken met niet-ontslagen werknemers. 
De eerste afhankelijke variabele, participatie voor en na ontslag, is het wel of niet 
hebben van een baan als werknemer. De tweede afhankelijke variabele, het loon voor 
en na ontslag, is het bruto maandloon van een baan als werknemer, omgerekend 
naar een volledige dienstbetrekking. Het ijkpunt voor de ontslagenen is de ontslag-
maand; voor de niet-ontslagenen is dit een willekeurige kalendermaand in 2005.
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4. Beschrijvende resultaten

4.1 Relatie persoonskenmerken en ontslag
Op basis van de verdelingen naar leeftijd en geslacht lijken de UWV ontslagenen 
het meest op de niet-ontslagenen (tabellen 1–3). Wat opvalt is het hoge percentage 
jongeren onder de faillissementontslagenen4 en de relatief grote aandeel ouderen 
én jongeren in de groep collectief ontslagenen. Van de groep niet-ontslagen perso-
nen die geheel 2005 werkzaam waren is 16% autochtoon. Het percentage allochto-
nen is binnen de groep ontslagen werknemers duidelijker hoger: gemiddeld 25%. 
De groep overig niet-westerse allochtonen wordt bovengemiddeld vaak met ont-
slag geconfronteerd. Dit verschil is deels terug te voeren op faillissementsontslag, 
waar deze groep allochtonen relatief vaak mee te maken heeft.

4.2 Relatie baan- en bedrijfskenmerken en ontslag
De gemiddelde baanomvang op tijdstip t=0 voor de faillissementsontslagenen is 
relatief laag. Dit betreffen vaker dan gemiddeld kleine baantjes. De gemiddelde 
baanduur (niet in tabel) laat zien dat het met name kortdurende baantjes zijn. Op-
vallend is dat ongeveer 5% van de personen wiens baan werd beëindigd voordat 
het desbetreffende bedrijf failliet ging geen baan heeft. Dit heeft te maken met het 
feit dat de maandgegevens peildatumgegevens zijn, in dit geval op de derde vrij-
dag van iedere maand. Juist bij deze groep werknemers komt het voor dat de baan 
nog niet bestond op peildatum [t=-1] (één maand voor het ontslag) en niet méér 
bestond op t=0. De collectief ontslagenen hebben het vaakst een betrekking in vol-
tijd en voor hen is de baanduur relatief gezien het langst (gemiddeld ruim 8 jaar). 
Wat betreft de bedrijfskenmerken valt op dat er in 2005 vooral banen binnen de 
zakelijke dienstverlening verloren gingen als gevolg van een faillissement (zie ta-
bel 3). Dit gebeurt veel minder vaak in gezondheid- en welzijnsinstellingen. In de 
industrie en de sector handel/reparatie gaan relatief veel banen verloren die via de 
UWV route lopen. Collectief ontslag c.q. sociale plannen komen vaker voor in de 
publieke sector (Openbaar bestuur en Onderwijs). 
Het is niet verassend dat de collectief ontslagenen voornamelijk in hele grote be-
drijven werkzaam waren (tabel 2); dit was deel van het selectieproces voor de con-
structie van de data (zie paragraaf 3). Opvallend is wel dat het algemene bedrijven-
register (ABR), waar dit kenmerk op is gebaseerd, enige afwijking vertoont met het 
gemiddelde aantal banen dat in het SSB wordt waargenomen: een klein percentage 
van de collectief ontslagenen zou volgens de ABR in kleine bedrijven werkzaam 
zijn geweest. Administratieve vertraging is één mogelijke oorzaak van deze discon-
gruentie. Het ABR geeft een jaarcijfer, terwijl in geval van een massaontslag het 
personeelsbestand van een bedrijf gedurende een jaar juist sterk wordt verkleind. 
Verder zien we dat bedrijven die failliet gaan vaak erg klein zijn. Personen die via 
het UWV worden ontslagen komen zowel uit grote als kleine, maar ook vaker dan 
gemiddeld uit kleine bedrijven.



38 Centraal Bureau voor de Statistiek

Tabel 1
Persoonskenmerken (niet-)ontslagenen
 

Geen ontslag Faillissement UWV Collectief
 

%

Leeftijd
34 jaar en jonger 36 55 33 50
35–39 jaar 14 11 16  7
40–44 jaar 14 10 14  8
45–49 jaar 12  8 13  6
50–54 jaar 11  7 12  7
55–59 jaar 10  6 10 13
60 jaar en ouder  3  3  3  9

Geslacht
Mannen 55 67 56 61
Vrouwen 45 33 44 39

Herkomstgroepering
Autochtonen 84 74 81 83
Marokkanen/Turken  3  7  4  3
Surinamers/Antillianen  3  4  2  2
Overig Niet-Westers  2  5  4  3
Westers  8 11  9  9
 
Bron: SSB.

Tabel 2
Baankenmerken (niet-)ontslagenen
 

Geen ontslag Faillissement UWV Collectief
 

%

Baanomvang	(maand=0)
Geen baan  0  6  0  0
 0–20%  3  6  3  2
20–40%  7 13  6  5
40–60% 11  9 10  9
60–80% 10 11 10 12
80–100% 69 55 70 71

Fiscaal	loon	(maand=0)
Geen ink  0  6  0  0
≤1 000  6 20  7 17
1 001–2 000 19 26 26 23
2 001–3 000 40 29 32 19
3 001–4 000 19 10 14 17
4 001–5 000  7  5  7  9
≥ 5 000  8  5 14 16

Grootteklasse	(ABR)
Onbekend  1  6  1  0
<10 werknemers 14 34 34  1
 10– 49 werknemers 17 30 24  2
 50– 99 werknemers  8 12  7  1
100–499 werknemers 19 12 14 12
≥ 500 werknemers 41  6 20 84
 
Bron: SSB.
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5. Gevolgen ontslag voor participatie en loon

5.1 Participatie en loon voor en na ontslag
In tegenstelling tot de eerder gepresenteerde cijfers beperken we ons vanaf nu tot 
degenen die na 1945 zijn geboren en sluiten wij de personen die na ontslag met 
pensioen gaan uit. In figuur 1a wordt per maand de gemiddelde participatie en in 
figuur 1b wordt het fiscaal maandloon van 2003–2007 in beeld gebracht. In het bij-
zonder onder de werknemers die collectief stoppen met werken bevinden zich veel 
werknemers die met (pre)pensioen gaan (18%). De maandloonlijnen worden alleen 
berekend voor de mensen die daadwerkelijk een baan hebben.
Een groot deel van de ontslagenen vindt direct aansluitend nieuw werk: op het mo-
ment van ontslag zakt de participatie scherp maar niet verder dan 55% (faillisse-
ment), 45% (UWV) en 65% (collectief). Vervolgens stijgt het participatieniveau, maar 
het blijft om en nabij de 80% steken. Personen die met een collectieve regeling stop-
pen en niet met (pre)pensioen gaan doen het iets beter dan de andere ontslagenen.
Interessant is dat de lijn bij de faillissementsontslagenen licht stijgt vóór t=0. Dit 
hangt samen met de al genoemde selectiviteit van relatief veel korte baantjes. Ook 
zien we dat de lijn de 100% niet haalt: dit heeft ook te maken met de eerdergenoemde 
peildatummeting. Het fiscale loon neemt bij de niet-ontslagenen geleidelijk toe. Het 
gemiddelde salaris bij de ontslagenen ligt gedurende de gehele periode lager dan dat 
van de niet-ontslagenen. Verder stijgt het niet of in elk geval niet zo snel als in de 
vergelijkingsgroep. De sterke stijging van het loon vóór ontslag (behalve bij de faillis-
sementsontslagenen) is opmerkelijk. In dit kader is het van belang dat in het SSB het 
betalingsprincipe wordt gehanteerd. Een baan bestaat als er loon wordt betaald. Het 

Tabel 3
Bedrijfssectoren (niet-)ontslagenen
 

Geen ontslag Faillissement UWV Collectief
 

%

Landbouw, bosbouw, visserij   1,6   1,0   2,6   0,0
Delfstoffenwinning   0,2   0,1   0,0   0,3
Industrie  13,4  13,1  20,8   7,7
Energie- en waterschappen   0,4   0,2   0,1   2,1
Bouwnijverheid   5,1   7,7   9,1   0,5
Handel en reparatie  16,0  15,0  25,4  22,6
Horeca   2,9   6,2   3,9   0,6
Vervoer, opslag   5,9  10,1   5,3  12,9
Financiële instellingen   4,0   3,1   1,0   0,0
Zakelijke dienstverlening  14,7  27,1  16,0   7,4
Openbaar bestuur   8,2   0,4   0,4  14,2
Onderwijs   6,8   2,0   0,9  20,8
Gezondheids- en welzijn  16,1   5,5  10,5   7,3
Milieu, cultuur   3,7   2,8   3,7   3,5
Onbekend   1,0   5,8   0,2   0,2
Totaal 100 100 100 100
 
Bron: SSB.
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in een jaar betaalde loon wordt over de maanden dat men in dienst was verdeeld. 
Daarmee samenhangend heeft de op het oog wat vreemde loonpiek te maken met 
het feit dat mensen ontslagvergoedingen krijgen. Deze worden over minder kalen-
dermaanden verdeeld wat leidt tot een hoger gemiddeld maandloon.

Figuur 1a. Paticipatie van 2 jaar voor ontslag tot 2 jaar na ontslag
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Figuur 1b. Gemiddeld maandloon van 2 jaar voor ontslag tot 2 jaar na ontslag
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Het effect van ontslag op de arbeidsparticipatie van mannen is kleiner dan het ef-
fect op de arbeidsparticipatie van vrouwen (figuur 2a–b). Het effect van ontslag op 
het loon doet zich voor bij zowel mannen als vrouwen: de loonontwikkeling blijft 
achter vergeleken met die van werknemers die niet zijn ontslagen. Overigens blijkt 
dat jongeren vooral wat betreft de baankans na ontslag betere kaarten hebben dan 
ouderen (niet getoond in figuur).

Figuur 2a. Paticipatie van 2 jaar voor ontslag tot 2 jaar na ontslag naar geslacht
1)
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1) In de figuur zijn de drie vormen van bedrijfseconomisch ontslag bij elkaar genomen.

Bron: SSB.

Figuur 2b. Gemiddeld maandloon van 2 jaar voor ontslag tot 2 jaar na ontslag naar geslacht
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1) In de figuur zijn de drie vormen van bedrijfseconomisch ontslag bij elkaar genomen.

Bron: SSB.
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Figuur 3 vergelijkt de loonontwikkeling van ontslagwerklozen voor en na het ont-
slag met de loonontwikkeling van niet-werklozen. Het is duidelijk dat het loon van 
ontslagwerklozen lager is dan het loon van de referentiegroep in de maanden voor 
ontslag. Alleen voor de collectieve uitstroom en voor UWV ontslagwerklozen 
neemt het loon toe in de paar maanden voor ontslag, in overeenstemming met de 
ontwikkeling in figuur 1. Hierdoor wordt voor de ontslagwerklozen in de maan-
den vlak voor het ontslag een hoger loon gemeten dan voor niet ontslagenen. Zoals 
eerder gezegd heeft dit met ontslagvergoedingen te maken. 
Al met al kan op basis van de data worden vastgesteld dat het loonverschil tussen 
ontslagenen en niet-ontslagen groter is na het ontslag. Dit geldt althans voor werk-
nemers die een bedrijfeconomisch ontslag via de UWV of een faillissement hebben 
meegemaakt. Voor de collectieve uitstroom geldt dat ontslagenen in de eerste 
24 maanden na ontslag hun loonachterstand op niet-ontslagenen deels inlopen.

5.2 Multivariate analyses
De kans op een baan en het loon na ontslag zijn natuurlijk niet alleen afhankelijk van 
het soort bedrijfseconomisch ontslag. Zo laten de gegevens in paragraaf 4 zien dat 
ontslagenen en niet-ontslagenen op enkele achtergrondkenmerken verschillend zijn 
van elkaar. Dit geldt ook voor de verschillende vormen van bedrijfseconomisch ontslag 
onderling. Om die reden is het van belang om in multivariate analyses te controleren 
voor deze achtergrondkenmerken. 5 Daarbij onderscheiden wij drie modellen. Ten eer-
ste kijken wij naar de kans op participatie een jaar na het bedrijfseconomisch ontslag en 

Figuur 3. Verschil in maansloon tussen ontslagenen en niet-ontslagenen, naar soort bedrijfseconomisch ontslag
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vergelijken wij deze kans met de participatiekans voor niet-ontslagenen. Ten tweede 
kijken wij naar het loon 12 maanden na ontslag. Ten slotte maken wij gebruik van een 
selectiemodel om het effect van bedrijfseconomisch ontslag op het loon 12 maanden na 
ontslag te bepalen, conditioneel op het feit dat de betreffende persoon weer een baan 
heeft gevonden. Model 1 in tabel 4 rapporteert de schattingsresultaten van een logit 
model met betrekking tot de kans op participatie 12 maanden na ontslag. De gepresen-
teerde cijfers zijn de odds-ratios6. De bevindingen uit de beschrijvende analyses wor-
den bevestigd. De baankans na 12 maanden is significant lager voor ontslagenen dan 
voor niet-ontslagenen. De controlevariabelen wijzen de verwachte kant op: jongeren, 
mannen, en autochtonen hebben vaker een baan. In het model wordt gecontroleerd 
voor de werkgelegenheidsontwikkeling voor de sector waarin men werkzaam was in 
de maand van ontslag. Dit is gedaan aan de hand van ROA prognoses voor de werk-
gelegenheidsontwikkeling (ROA, 2009). Werkt(e) iemand in een groeisector op tijdstip 
t-1 (ijkpunt-1), dan vergroot dit de kans op een baan, 12 maanden later.

Tabel 4
Multivariate modellen voor de kans op werk en de hoogte van het loon 12 maanden na ontslag
 

Model 1 Kans op 
werk (or; logit)

Model 2 Maandloon 
t+12 (log; OLS)

Model 3 
Maandloon t+12 
(log; Heckman)

 

Geen ontslag Ref Ref Ref
Faillissement     0,09***      –0,06***      –0,07***
UWV bedrijfseconomisch     0,08***      –0,11***      –0,13***
Collectief ontslag     0,12***     0,06**     0,05
45 jaar en ouder Ref Ref Ref
35–44 jaar     1,60***     0,02     0,02
34 jaar en jonger     1,75***      –0,06***      –0,06***
Autochtonen Ref Ref Ref
Westerse allochtoon     0,71**     0,02     0,02
Niet-westerse allochtoon     0,45***      –0,10***      –0,10***
Vrouwen Ref Ref Ref
Mannen     1,31***     0,11***     0,11***
Werkgelegenheidsgroei in sector (t	–1 jr)     1,20***     0,01***     0,01***
Werk in zelfde sector Ref Ref
Werk in andere sector     0,00     0,00
Werk in andere sector * ontslag     0,00     0,00
Loon in t –1 jr (in log)     0,56***     0,57***
λ      –1,01***
Constante term    22,83***     3,51***     3,49***

Baankans
Geen ontslag Ref
Faillissement      –1,12***
UWV bedrijfseconomisch      –1,35***
Collectief ontslag      –1,01***
Vrouwen Ref
Mannen     0,10*
Leeftijd     0,01
Leeftijd kwadraat     0,00*
Loon in t –1 jr (in log)     0,29***
Constante term      –0,31

N 9 375 7 771 8 844,001)

Pseudo R2     0,19     0,47 nvt
 
Bron: SSB.

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

1) Het aantal waarnemingen is kleiner dan het aantal in model 1, omdat het model voor het loon in t-12 controleert. Deze ontbreekt 
voor mensen zonder baan op dat moment.
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Model 2 (tabel 4) rapporteert de schattingsresultaten van de loonvergelijking. 
Daarin wordt het loon van werkenden gerelateerd aan de vorm van het bedrijfs-
economisch ontslag, waarbij niet-ontslagenen de referentiegroep zijn. In de analy-
ses is ook gecontroleerd voor verandering van sector. Dit wordt gedaan omdat 
eerdere studies hebben aangegeven dat bij veranderingen van sector een deel van 
het sectorspecifieke menselijk kapitaal verloren gaat.
De gegevens laten zien dat werknemers die slachtoffer zijn geweest van een faillis-
sement of van UWV-bedrijfseconomisch ontslag 12 maanden na ontslag een signi-
ficant lager loon verdienen ook al wordt gecontroleerd voor het loon 12 maanden 
voor ontslag. Het effect van het ontslag bedraagt respectievelijk 6% en 11%. In te-
genstelling tot de verwachting wordt in onze analyse geen significant effect van 
sectorverandering op het loon gevonden. 
In model 2 zou er sprake kunnen zijn van selectiviteit. Immers, vooral de meest 
kansrijke werklozen vanwege bedrijfseconomisch ontslag zullen er in slagen een 
baan te vinden, hetgeen tot een onderschatting ven het effect van ontslagwerkloos-
heid op het loon zou kunnen leiden. In model 3 (tabel 4) worden de resultaten van 
een Heckman’s selectiemodel gepresenteerd, waarbij de loonvergelijking en de 
kans op betaalde arbeid simultaan zijn geschat (zie Heckman en Robb, 1985; Gregg 
en Tominey, 2005). De significante selectieterm (l) in de loonvergelijking sugge-
reert dat er inderdaad sprake van een selectie-effect. Het geschatte effect van ont-
slagwerkloosheid op het loon is als volgt: ontslagenen door faillissement verdie-
nen 7% minder en UWV ontslagenen 13% minder loon. Voor de collectief ontslage-
nen wordt echter een positief looneffect gevonden. Dit wijst er op dat collectief 
ontslag een gunstig effect heeft op de allocatie van arbeid.

6. Conclusie

In dit artikel zijn wij ingegaan op de gevolgen van bedrijfseconomisch ontslag voor 
de participatie en het loon. Wij sluiten hiermee aan bij recente ontwikkelingen in de 
economische literatuur, en maken gebruik van de bij het CBS nieuw ontwikkelde 
datainfrastructuur. Focussen op bedrijfseconomisch ontslag is interessant, omdat, 
vergeleken met andere vormen van werkloosheid de reden voor ontslag niet gere-
lateerd is aan de eigen schuld van de ontslagene. De door ons gebruikte databron-
nen lenen zich dus goed voor het meten van de gevolgen van ontslag op de depre-
ciatie van het menselijk kapitaal: signaling van de productiviteit van de werknemer 
speelt geen rol bij deze vorm van ontslag. 
De CBS data maken het mogelijk om drie vormen van bedrijfseconomisch ontslag 
te onderscheiden: ontslag via UWV, vanwege faillissementen en collectieve uit-
stroom. Onze analyses hebben laten zien dat ontslagwerklozen een kleinere parti-
cipatiekans hebben in de jaren na ontslag vergeleken met een controle groep. Bo-
vendien hebben onze analyses laten zien dat ontslag via UWV of als gevolg van 
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een faillissement significante negatieve gevolgen heeft voor het loon dat iemand na 
het ontslag verdient. Echter, voor de collectief ontslagenen die weer werk vinden 
wordt een positief looneffect gevonden. Dit wijst er op dat collectief ontslag een 
gunstig effect heeft op de allocatie van arbeid.
Het spreekt voor zich dat de hier gepresenteerde analyses slechts een eerste aanzet 
zijn, en dat wij nog niet alle mogelijkheden van de data hebben benut. In vervolgana-
lyses kan  rekening worden gehouden met de duur van de werkloosheid; immers in-
dien er inderdaad sprake is van depreciatie van menselijk kapitaal tijdens een periode 
van ontslagwerkloosheid, dan kan worden verwacht dat dit effect groter zal zijn naar-
mate de duur van werkloosheid langer is. Ook zijn onze multivariate analyses nu nog 
beperkt tot de eerste 12 maanden na werkloosheid. Het zou interessant zijn om te kij-
ken in welke mate de loonverschillen 2 of 3 jaar na ontslag blijven bestaan.
Dat sectorverandering na werkloosheid in onze analyses geen significant effect 
heeft op het loon is opmerkelijk, omdat eerder studies hebben aangegeven dat het 
veranderen van sector als gevolg van werkloosheid tot verlies van specifiek mense-
lijk kapitaal leidt. Vervolganalyses zouden hierop dieper in kunnen gaan. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen door de sectoren te karakteriseren naar de mate waarin het 
menselijk kapitaal in de sector specifiek of generiek is.
Een mogelijke kritiekpunt op de literatuur over de ‘displaced worker’ waar 
deze bijdrage op voortbouwt is dat er ook bij ontslagwerkloosheid sprake zou 
kunnen zijn van zelfselectie. Daarvan zou sprake zijn als werknemers op een 
massaontslag anticiperen en de meest kansrijke werknemers al voor de ontslag-
golf hun bedrijf verlaten. Het monitoren van stromen van werknemers in en uit 
bedrijven in de maanden voor massaontslag zou hier meer zicht op kunnen 
werpen.

7. Discussie

Onderzoekers kunnen naast enquêtes en langlopende panels in toenemende mate 
beschikken over administratieve gegevens, in het bijzonder het in dit hoofdstuk ge-
bruikte Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Op het gebied van arbeidsmarktonderzoek 
hebben enquêtes als het OSA-Arbeidsaanbodpanel en de Enquête Beroepsbevolking 
(EBB) het voordeel dat ze subjectieve informatie over persoonlijke competenties en 
zoekgedrag naar werk bevatten. Echter, het probleem van de algemeen teruglopende 
respons en paneluitval, met name in Nederland, wordt groter (Stoop, 2005). Inspan-
ningen vergroten om zoveel mogelijk respondenten over de streep te trekken her-
bergt het gevaar dat de niet-responderende groep steeds selectiever wordt. Daar-
naast hebben enquêtes mogelijk te maken met geheugenartefacten doordat respon-
denten gebeurtenissen niet precies in de tijd plaatsen, al blijkt dit in de praktijk mee 
te vallen (Manzoni, 2010). Registraties hebben deze beperkingen niet. We zien in het 
SSB bijvoorbeeld exact wanneer banen ophouden te bestaan en welke betalingen 
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worden gedaan aan welke werknemers. UWV registraties leveren precieze informa-
tie over wie, waar, wanneer wordt ontslagen. Registraties zijn echter meestal weer 
niet opgezet voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. In het geval van baanbeëindi-
gingen zijn we afhankelijk van de werkgever die bijvoorbeeld bij een faillissement 
weinig belang heeft de datum van de beëindiging door te geven. 
Net als de ‘enquêtewerkelijkheid’ dwingt de ‘administratieve werkelijkheid’ on-
derzoekers eveneens waakzaam te blijven en deze niet op voorhand op te vatten als 
dé objectieve beschrijving van de werkelijkheid. We hebben gezien dat het onder-
zoek er vaak niet eenvoudiger op wordt, ook al bieden deze data vele nieuwe mo-
gelijkheden door het integrale en longitudinale karakter en doordat bronnen over 
allerlei thema’s zijn te koppelen. Het meer combineren en integreren van enquêtes 
en administratieve gegevens zal toekomstig sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
dichter bij de ‘werkelijke werkelijkheid’ brengen.
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Noten

1) Dit onderzoek is tot stand gekomen in het kader van de CBS/ROA samenwerkingsproject “Scholing en 
mobiliteit”.

2) Dit zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat massaontslag ook werknemers omvat die vrijwillig het 
bedrijf verlaten. 

3) Het verlies aan loon ligt bij het vrijwillig terugtrekken van de arbeidsmarkt wel hoger bij vrouwen.
4) Dit zou er op kunnen wijzen dat er relatief veel bedrijven failliet gaan die recentelijk zijn gestart.
5) In vervolganalyses overwegen wij om de ontslagenen te ‘matchen’ aan niet-ontslagenen met 

vergelijkbare kenmerken.
6) Een odds-ratio onder (boven) de waarde 1 betekent dat het kenmerk wordt geassocieerd met een 

kleinere (grotere) baankans.
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