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IN DEZE WEEK
Aantal ontmoedigde werklozen flink toegenomen
Steeds meer werklozen raken ontmoedigd en staken hun zoektocht naar een baan. Tussen
2008 en 20013 is het aantal werklozen dat om die reden stopte met zoeken, bijna verdubbeld.
In totaal waren er in 2013 70.000 mensen die de kans op succes zo klein inschatten, dat ze niet
meer naar werk hebben gezocht. Vooral 55- tot 56-jarigen waren pessimistisch.
Op korte termijn beginnen, actief zoeken
Bijna 1,2 miljoen mensen wilden in 2013 werk voor twaalf uur per week of meer. Ruim de helft
van hen viel volgens het CBS in de categorie ‘werkloos’. Dat betekent dat zij bereid waren op
korte termijn te beginnen, en dat zij de afgelopen vier werken actief naar werk hadden gezocht.
Daarnaast waren er ook 284.000 mensen die wel op korte termijn beschikbaar waren, maar
niet recent naar werk hadden gezocht. Onder hen zijn dus 70.000 ‘ontmoedigden’, die al zes
maanden niet meer hebben gezocht omdat ze denken dat ze toch niets zullen vinden.
Aandeel ontmoedigden blijft gelijk
Volgens het CBS hangt het aantal ontmoedigden samen met de ontwikkeling van de
werkloosheid. Vooral de afgelopen twee jaar zijn er veel ontmoedigden bij gekomen; ook de
werkloosheid nam toe. Relatief gezien is er dus weinig veranderd: het aantal ontmoedigden
afgezet tegen het totaal aantal werkwillenden schommelt al jaren rond de 6 procent.
Vooral vrouwen en ouderen
Opvallend is wel dat de recente toename van ontmoedigden vooral voor rekening kwam van
vrouwen. Het aandeel ontmoedigde vrouwen was in 2013 met 7,2 procent anderhalf keer zo
hoog als onder mannen. Onder ouderen zijn er meer ontmoedigden dan onder jongeren.
Tussen de 55 en 65 jaar is het aandeel somber gestemde werklozen 12,3 procent. Onder de
werkwilligen onder de 35 jaar is dat om en nabij de drie procent. Tussen de 35 en 45 jaar was
dat 5,3 procent.
Nederland behoudt AAA-status
Nederland behoudt de AAA-status, de hoogste kredietstatus die er is bij beoordelaar Moody’s .
De kredietbeoordelaar geeft aan dat de vooruitzichten van ons land zijn verbeterd. Ze waren
negatief, nu stabiel.
Het risico dat noodsteun negatief uitpakt voor de schatkist van Nederland neemt volgens
Moody’s af, en is er momenteel een relatief klein risico op ‘besmetting’ binnen de eurozone.
Daarnaast is het land fiscaal stabiel.
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