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Efdicientie van Loonkostearsubsidies eiì 1YervingsstrntegicEn van Br*drijvi~.n. 

De twce oliecrises in de jareti zeventig van de wor~gc ecuw Ihehhciz niet alleen geleid tot eeii 
toenanie van de werklooslzeid nraar ook tot een veranderioig in dc siilnen~stellung van de 
wcrkloosheidspot~le: lagere aanlallen werklozen. maar degeiieti die werkloos z,qai, rijn 
langd~~riger zonder betaald werk In de literateu~lr wordt aniipenoiilen dat dc lengte van de 
~c~erklooslieidsperiiode de kans op het vl~iderr van werk iiegatiel' heYiivloedt. Vernirdcretrdc 
\;aardigheden en afnemende rnotivarie (na herliiaalde afwijzingen) o111 Ie zoeker1 naar werk 
liggen hlerira~i tcn grondslag. De duur van werkltoosheid worelt d~as ceii \ieirklai-.iidc variabele 
voor de baanvindkans. Deze verandering 111 dc sainciistelliiig van de werklaosheid, heeíì 
rniddcrr jaren tacl-itig de populariteit van looiikostcrisubsidies aangewakkerd 1>c Errferrine varu 
Loëlnkostensiibsidies is dat een (langdilirig) wcrkloj.e - door niiidclel van liet verltiieii van cenr 
tijdelijke subsidie: aan een werkgever die l-iern rn dieiast neemt -aar) de slag kan. Ilc iijdei~s de 
ges~ibsidieerde periode opgcdane werkeniarrng moet de kans vati de gesulicldieerde 
werknemer op het vinden van reguher (niet-gesubcid~rern) werk laa alloop vair de subsrdie 
periode vergroten Kortom, een loonkoste~~swbsidie kan de negatieve spiraal \vaarin een 
langdurige werkloze zich bevindt, doorbreken. 

Als de langdurige werkloze onderdakad in  staal is om ziji~ vnardighedenverlies 
ongedaan te makela, versterk[ hij z in  positie op de tirbeidsii~airkt. Deze vergroting van lict 
competitief arbeidsaai~bod zal - bij ccn gegrvcui arheidsvraag - leiden tol ircerwaarlse 
looiidnik, die weer zal Beidcil tot een s~rwetureel Eioger weiikgelegenlrcidsniveau dan de 
langdurige werkloze ook de inogelijkheid biedt om een structurele verbetering van zij11 
arheidsmarktpositie te realaseren. 

Echter, in de praktijk blbjkeai loot~kosíerrsubsidie programniri's gebukt te gaan onder 
een grote mate van iiieficieaitie. De inerfïcuëritie kent drie oorzaken: ~crdriiiging, subsiitutic 
en dodegewiclitsverlies. Deze drne coiiccptcn hebber1 geineen1 dat de sul~sodiëriiag niel leidt tol 
vergroting Iaia de werkgelegenl.ieid. B i  verdringing is er weliswaar sprake van vergroting van 
de werkgelegei~heid bi.1 het bedrijf waar de gesubcidiee~d-di; werki-nerner gaal werken. Echter, 
dil gaal ten koste vaii werkgelegenlneid in eeii concurrerei~d bedr~jl' dar als gevolg van de 
si~bs~dieriing van her cercle bedrijf Omar coi~ciirrr~~tieposi~ie Lieb ~~crslechlcren en als gevolg 
daarvan haar werkgelegeiilreid ziet aíkalveri. P311 suhstiliitie en dodicgcwiclrtsv~:rI~cs Iiccli de 
geiintroduceerde subsiidieonogclijkIieid de werkgever er zelfs nict toe atingerel cc11 addiíi»nele 
baar1 te eregren. Bij snbstit~it~e vervult de gcslitbsidicerde werkloze eeii vacallire die rtriicler 
subsidie verwtilld zou zijn door ieniancl die iiiel voldoct aai) dc crileiia Y ~ O I  ge~i~Ixi~l lee~.de  
arbeid (biLivoorbeeld eeii tiiet-langdurige werklore); bij dodege~r.iclitsveoIies ~ u i i  dc fi~rictie 
vervuld ;lijn door ~eniand dle wel deel uitinaiakt vala dc doelgroep. 

Prograinrna's van looiikosteias~~bsidies bUq3kei1 t l~org~~a i i s  vergezeld te ghian van 
substaniiële aaiidelen substittirie cn dridegewichisvcrlicc. Met iisimc docicgewiclitsverlies 11 

oiigewensl omclat de subsidie geen rnvloecl hccH op werkgeversgedrag en ook n~e! leid1 Lui 
ceil vei-beteriiilg van de positie van Uaragdurige werklazeta (dit laatste i n  tegenslelliiag Cut 
substitutie). 

Dik proefk~hrift concerntreefl /ich op de ineest kwaadaardige incflici&ntie: 
dtrdegewichisvcrlrec. De hoofdvraag luidl. k~innciu we verklaren welk type i->edrijven 
veroorzaakt voor welk type banen uiidcr welkc arbeidsrnark~oni-nsta~~d~glreden 
dodeget~ichtsverlies? Een antwoord op die vraag ka11 aanleiding gcveii hel oiriweip van 
loonkostensubsidies zodanig aan ie passen dat de eririce gepaard gaande ~neflicitiiitic afneemt 
waardoor de effectiviteit vati tiiel be3e~dsinstr~irneilz tocnccint. 



Ik beschijjrl-ret gedrag van werkgever-; op zoek naar nieuw personeel. Ik ver~a~derstel dar een 
werkgever een vacature heeft mamoor l i i j  een werknemer zoekt die een rn~ruin~aal 
proclulc~lviteitc;~~iz~ca~~ heefi. Werkgevers Baten de duur van de werkloosheidsperiode van 
solliciunten inee weger1 111 hun afwegrr~g, wat ertoe leidt dat werkzcpekei.idcn mes een - tn de 
ogen vnfl de werkgever - tc iange werklooshefdsdsi~ir nuet In aanmerking koineni voor de 
vacalure. Deze werkJooshei~dsdJempel (maximale werklooshcidsdluur om toch nog rn 
aaninerking te komcri voor de vacature) is cruciaal bij het veroorzaken vaiz 
dodegcwichtsveriie6. Ligt de werklooaheidsdreinpel narnelnjk lager dan de 
werkloosl~eidsdren~pel die clc overlneiol hanteert om te bepalen voor welk type werklozen een 
werkgever een subsiclie kati krigge~a, dan kan subsidiëring leiden tot dodegewichtsvcrlies. Stel 
de werkgever neenint clke werkloze die ininder dan twee jaar vr*crkloos is nar aanmrrerknng voor 
de vacaiure, tenvijl dc overheid als: voorwaarde voor subsidiëririg stelt dat eer1 werklaze 
Iariyei dan Ckn jaar werkloos inact zijn. Qilder die voornaarden kan een werkgever een 
subsidie krijgen voor een werkloze die [zij ook zonder subsidie had aangenomeil. 

Aangezie11 de overheid star is iri Iret vaclstellen ven de noodzakelijke werkloostueidsduur van 
ecil werkloze om in aailmerhing te komen voor een subsadie (meestal Is dat Ccn jaar 
wesklnoslieid), haiigt de kwetsbaarheid uani een loonkostensubsidie voor dodegewichtsvcrlies 
ad' van de wcrkloosheidcdrempel clie bedrijven hlinleren. 

In I I I I J ~  ;inodeU beargumenteer ik dat de werkloosheidsdrempel1 afhankelijk ns van I )  de 
bcoordeliiigekostcn die een. wrrkgevcr inaakt wanneer hij een solllcitairt onderzoekt op zijn 
gecchuktlieid, 2) het producti~ileilsverlies dat een werkgever lijdt als zijn vacature onvervilild 
blijR c11 3) de krapte op de arbeidsinarkt. Hoge beoordelingskostei betekenen dat de 
werkgever zo weinig inogel~jk sollicitanteili wil oirclerwerpei~ aan een oriderzoek voordat hij 
eeii geschikte kandidaíit gevoinden lieelt. Dal kielekeilt dat hi.1 een hoge ~erkloosheidsdrempel 
illoei opwerpen om de kwalitcil van sollicitanten hoog te houden zodat de kans dal hij snel 
eeii gescllikte kandidaal vindt, Izoog is. Als het onvervuld bldvcri van een vacature tot hoog 
produciiviteitsverlies leidt, Iiceft de werkgever baat bij een snelle vervulling. Daartoe heeft hij 
bclaoefte aan eeii grote toeloop van sollici~anie~i en dus is een lage vverklooshe~dsdrernpeP 
gewcilsl. Eet1 gelijkaard~ge redenering geldt voor Loenciiicnde arbeidsi~iarktkrapte, Als de 
krapie op de arb~ids~narkt toeniceint, daal[ de toeloop van  sollicitante^^ voor eeii vacature, met 
toeneineiid prodtictiviteits\.erlies als gevolg. Oin dnt proces re sloppen zal een werkgever zijn 
z~~erkloosl1eiclsclrc1i~~3eI verlagcli ril bappe ~rbcidsinarktoii~stand~gEieden. Kortom, Iiei model 
voorspcll dat bcdrijvei~ met Iage bcooidelii-igskosicn, hoog ~~roductiviteitsverllies vair een 
cipcnstarruide vacaturc cri beclryveil clic opcraen i11 krappe nrbeidsmarkitoinst,~~~digIiedcia 
siaclker dodcgewicls/4;verliec; vcr~~oianken daii andere. 

Dc L L I ~  hel inorlel voortkomende Iiypotl-ieses toets ~k gebruikmakend van een Nederlandse ei1 
cc11 RI'IISCI ciiltii~~Y. lle Nederlandsc datasel laeen betrekLilig op de afdraclr~sVer~~iiiaderi~~g 
L~irugdurlg Wcrklo~ei~,  dne Ncdcrlaildst: bcdr\jivcn russen 1996 en B 999 de mogelijkheid bood 
o111 Iririgdiirigc werhlorei.i snel zeil siiibs~die in dienst te neincn. De Dntse databet ]reef? 
betrekking op de NCW Dedl fiar Long-ter111 Uneoilployecl. In het kader van dit programma 
k111111eii Britse bedrijveil sii~cls 1997 een stibs~dic krijgen als ze een laiigdii~ige werkloze in 
dieirsí ileiilieri. 

Uil beide niialyses blljkl dat de hoogte van beoordcli-igskocieii inderdaad het 
verwnehrc efïicl op de Ilaiis op liet veroorraken van dodegc\lrichtsverlies heefi. Bedrijven die 
hoge beooi'deliitgskostëii kciine~a veroorzaken minder vaak dodegeu~icl~tsverlies. Kleii-ie 
berllrgvcti (ii:iuweli.lks sclraal~~oorcleleii in wcrvings- en selectieinetliodes), zelSsdandige 
bedrilven (&te11 rnogclijklreid gebruik tc iilakeri vail wcrv~ngseupertise bij lael inoederbedrijf) 
en bcdrijvcii c8ie 1iogc.r opgelcideii zoeken oarder limgdurigc werklozen (cel] weimg gangbare 



select~ernelhode, waannee d m  hoge beoordelingskoskn gemoeid aklir) \icroosznkeït tnderclnad 
significant rnznder vaak dodegew~clitsverllitis. 

Beide analyses tonen ook aal1 dal er een positief' \terhdiid bestaat Rissc.13 Rcl 
veroorzaken van dodegewlchtsverlim en de laoogte vaai liet: productit~iteitsvrorlies per pcruode 
dar de vacature onven~uld is. Het productiwriteitsverl~es aiieer ik oilrlcr ~iidere :%P' :kan de 
omvang van de baan Een vacateize voor een fuLPlltime Ilirictie za1 i~dinelljk tot nlieer 
productrviteitsverlues leiden dan een pa.ritimc funictic. Bebdc ai~alyses bevestigzn dut beeld: eeii 
vacatilre voor een fulltime baan (of een baan waarin overwerk gedaan moei womderi) 1ever1 
vaker dodegewichtsverlies op dan een vacature voor een parbliilie functie. 

Ten slatte blijkt uit de Nederlandse analyse dat ook de krapte op de arlseiclsnnarkz ceii 
verklarei~de factor is vaiu dodcgetwichrsverlues (de Britse dataset l?evat gceir varrnbelzn dle 
gerelateerd z ~ j n  aan arbeidsmarkthap~e) Echter. Itet verband is tegengesteld aan onze 
verwachting. Krapte op de arliicidsi~~arkt leidt niet tot iïieer, uilaar j~aisi Iet tminder 
dodegewiclrtsvc-rlies. 14e oorzaak tja11 deze beviirdiiig ligt builcn luet model. Een mogelijke 
oorzaak is dat zodra de arbeidsi11arktoiiist'd1idigIieden verbeteren, de meest productieve 
werklozen als eerste de werkloosheicispoule verlaten, waardoor de bwal~leit vaii dc 
werkloosheidspoulc in krappe ori~sriiiidighedeii laag is. In zulke oi-riskai~digliedert zal eeni 
werkgever veel beoordelnrigsgesprekken inoeteii uitvoeren1 oiii ezil geschikte kniididaat te 
vnndeil. KwalnteitsverhogeJide rnaatlegcleil Lijn 617 z~ilke oiizstandighede~li weiisclik. i-let 
verhogen vaiu de werkloosheidsdrempel rs er daar één van 

Naast gewone loonkostensubsidies Ijeb ik ook gekeken naar laonkostcnsubsidies waaslïij Iicc 
ontvangende bedrijf verplicht wordt de subsldie te besiedei1 aan traiiuiiig. Ook bij 
traiiairigssubsidics blijkt de ineSficnëi1tie substantieel te zijii. Uesondaiiks veiwaclui ik op basis 
van mojn tlaeoretisch inodel een ander patroon in de veroorzaking virra dodcgewiclilsvcilses. 
De optie tor scholing geeft de werkgever de iriogeli.jkheid oin zij11 produc~iviteiiseis naar 
beneden bij te stelleiai olm veivolgeris liet prod~ictiviteitsversc1~il via scliolii~g ictiiei te eloen. 
Een verlaging van de productivuieitse~s betekent ook dat er imiiider beoordelii.~gsgesl>ickkcii 
nodig zijn om een sollicitant te vindeii die voldoet aan de verlaagde productiviteitseis. 13Dc 
scholnrugsinogelijkheid ~riaakt het dus - naast bedrijven rnet lage beoorclel~ngskoslcn - ook 
nnogel~jk voor bedrijven inet hoge beooïdeliiugskosten 0111 een lage werklooslueidsdrei~llpel tc 
hanteren. Kortom, iik verwacht dat liet verklarende effect vaia beoordielingskosle~i op 
dodegetwEchrsve.rlies bij een ~raanungssubbidie minder is clai1 b ~ j  een gcwoile 
loonkostensubsidie I-let tcgenovergcstclde geldt voor tiet peritidic&e produceiviic~lsverl~es v~i1  
een openstaande uacaiwe. Als I-tei period~eke pi~oduct~~~teiis\ic.ilies vaii ecii opensteatide 
vacature substantieel is, dan 1s de werkgever geneigd de wribloosherdsdreinpcl laag ie 
houden oiia de vacalure zci stiel triogelijk te vervtillen. M e t  irìadecl daarvaii is dat er veel 
Ibeoordelli~gsgesprekken nodig Lijn on~dar  de kwaliteit vaii solliciian~cii Iijcll onder cle lage 
werklooslieidsdrempe1 Echter, als de negatteve gevokgeil, Eiiervaiï ondcrzanycrr kuiinen 
worden door scholing, staat de werkgever mci hoog periodiek prod~ictiviititsverlies van een 
openstaailde vacature niets meer t i l  de weg o111 de uerklooshcidxdreri~pel te vcrlagcn. 
Uiteraard geldt liter de voorwaarde dat de kosten van bqseholiiig laag incrclen /ijn. We 
verwacllteti dus ook dat bedrijven die te maken hebben n?el hoge scholrngskoslcn iniiidcr sncl 
de weskioosheidsdrcnipé.1 verlageil dan beclrijveiz inet lage schoiingskosccil. Kortoei~, de 
~ierwacl-iting 1s dat hoge scholingsk.c~stetli leideir tot rrrincler dodegewichicverlies. 

De resultaten van een analyse van het Britse New Deal l u r  Youirg Penple prcrgrai-eiinci 
or~ders(eiunen I-iet theoretische veirnoeden. Factoren (bivoorbeeld bcdrijSsgrootte) die bij eer1 
gewone loonkostensubsidie bepalciid Haacn voor liet patroon i13 de veroor~aking van 
dodegezvickitswerlies ~ i j n  dat nlet meer in een tratnmgsswbsidie. Faetureii gerelateerd Liar1 
periodiek productivite~tsverliec van een opeizstannde vacalilre zrji~ rowel i n  eer1 gcwoiile 



Icionkossnseibssdie ais in een tranilingrsubsid~e veAlarend voor patronen tn 
dodegewichtsverlre.s, Verder vind ~k ook bewijs voor de lryputhese dat hoge scl.iolingskasceri 
leiden tot minder dc~degcwichtsverliec Bedrijven die aangeven dat de gesubsidieerde 
werkioze is opgenamen in een bcstaand opleidingsplari (lage scholingskosten) \iìeroorztaken 
vaker dodegewichtsveriies. 

!De patronen die ik heb geconsta~eerd in de wcroorsraking van dndegewicl.itsverlies kunnen 
gebruakt worden bij het verbeteren van het onlwerp vala progszirnn~a"~ vatli 
Irsonkostei~subsldies. Aaiapassingen die een loonkosrensu~bs~d~e bekr bestalid maken regen 
aner%tcik!ntie, wat tevens leidn lot eeeu verhoging vaii de effectiviteit van zulke programma". 
Tc denken valt aan her kwppe1en van de wcrkloosheidsdrempel van de overheid (die de 
overheld I~aiiteert oin te bepalen voor welke werklozen een werkgever een subsidie kan 
krhgeil) aan bedrijfr;grootte. We weten dat. grote bedsi.jverm een lagere werkloosheidsdren~pei 
hanteren dan kleirie bedrJiven Het ligt dus voor de hand dat grote bedrijven pas voor een 
subsidie in asnmcrking koinen als de aangenlomen werkloze langer werkloos is dan waniaeer 
een klcin bedrijf eeir werklozc iii dienst neemt. Deze maatregel zal vooral b ~ j  een gewone 
loonkosrei-rsubsidi@ leiden tot eeir verlaging van hei dodegewicKrtsverlies. Een gel~jkaardige 
rcdencring is denkbaar bij lleï koppeleii van de werklooshe1dsdren113cI van de overheld aan de 
oïnvaiag val? de baan (hel aantal werkuren per wcek). Qoltgdsc banen leiden tof ineer 
dodegcwiclilsvei-lies, dus een bedrijf dat een subsidie wil ontvangen voor een voltijdse baan 
 al n1oiete13 rekruteren uit langditrigere werklozen dan een bedryf dat eeii subsidie wil voor 
ecn niet-vdtijdsc baan. 

Beide voorgestelde aanpassingeiu hoeven nict te Icideii tot een ongewensle complicatie 
van loo~ikostensubsiclic pi.ogram~~ia%. De aaiipassnngiriz zij11 n~ai~ielijk vrij eenvoudig door te 
voeren. De belastangdienst - incestal de uitvoerende orgaiuisatje van loonkostensiibsidiec - 
bcschikt over informatie als bedrLjfsgruotte ei1 omvang van hei contract, waardoor zander veel 
inoeitc de elliciëntie van looirkosierusubsidies verhoogd kan worden. 

'Teirslolle bescl-iti.if ~k in dit proefscl~rilh de waarde van het particuliere initiailef bij het 
ilerirgleiden van laiigdurige werklozen aan de hand van bet PJ~ilips WerkgelegcnIieidsPllan 
(WGP). Phnlips neciiit sinds 1983 elk jaar een groep (voonlani~elijk laiigdurige) werklozen iir 
d~errst, diie eeni jaar in dienst blijven waarin ze werkcnrar~~ag opdoen en bijgesclioold worden. 
Na ecii jalar tvordcn clezc werkloze11 gcaclrt uit te strolncii naar betaald werk. Het WGP 
~criooiil dus s~evke glrlijkeiiissen knel de piiblicke loonkostensubsidie programma's Uit 
bnvcii~~ntiiidc atinlysc blykt dal private onderneiaiiiigen beter (getuige de nnefici&itie) in stilat 
ZIJEI 0111 dc kwaliteircn van werklozeii tc beo orde lei^ daii de overheid en dus mag ook 
\~cr~<acl i t  worden dat het WGF betere restritaten beluaalt dan de ptiblieke progranima's. 

Uit o l m  iiirízlyse blukt c3al ook inderdaad liet gebral te zijn. &.Let 2;lscYiPixh;aalt betere 
i'csmlta~en (in iermrwiii v:in iiiistrooini tiaar. betaald werk) dan de publieke inspanii~iigeii. Voeg 
daaibki dat Plrilups liet WGP draaiende honidL zonder substaiirilele overheidssteun cn de vraag 
rijst of hei. voorheelcl wniu liet h'GP iiieb op bredere schaal ingevoerd kan worden. Hoewel liet 
aniwoord positicl'liindl, riioet de rol die hei private iiilt~aiaei kan spelen bij het terugleidei-i vaii 
liiiigdtlrige werklrszcii naar de arbeidsinarkt niet  overschat \ilordeix. De revenuen die Pl-iilrps 
geilereert vaia Izel WGP /!i11 slerk gere8itteei.d tiai1 bedrblsgroocte. Pl~ilips gebruikt het WGP in 
oiiderliandcliiigcni inel vakbonden (primaire eta secuiidaire arheidsvoorwaardcn) eri de 
overlieid (n~~iatsclitiippelijk vera~~lizrvvoord ondei-aiemen). Verder gcbruikt Pliilips hei WGP als 
rekrutcriiigsbron cri 0111 scholingsiiiethoderu [voor lnet reguliere personeel) te ontwikkelen. 
Louter grote bedriy~eiz kui~nezi voldocride profiteren van deze revenuen om een 
wcrkgelegerlilreudsplu~i kostendekkeiid draaicilde te houden, waardoor de scl~aail waarop het 



S~aJlii'FJn~t. in i%#lt'/t 

particliliere initiatieS ingezet kan .~wordci? beperkt is. Di~isondanks kan Ijer private ~riiilnlierfcilcll 
als een welko~ne ondersleiu~iiig var1 het publieke ~nit~st~cfgezicn ~nxnrdicleil. 




