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Hoogleraar: Bankroet
dreigt voor gemeentendreigt voor
BOUKE NIELSEN

Er dreigt een verloren generatie van
laagopgeleiden, aldus de hoogleraar.
,,Het rijk gooit de boel over de schut-
ting naar de gemeenten. Die kunnen
eigenlijk niks want er zijn geen
knoppen waaraan ze kunnen draai-
en. Maar ze krijgen wel de financiële
zwartepiet.’’ Daarom dreigen er ge-
meenten failliet te gaan, tenzij het
rijk alsnog op zijn planning terug-
komt ten aanzien van de uitvoering
van de WMO en het arbeidsmarktbe-
leid.

In weerwil van de Prinsjesdag-
plannen van het kabinet, verwacht
hij geen daling van de werkloosheid
in 2015. Dat heeft met de talloze on-
zekere factoren in de wereldecono-
mie te maken (Rusland, Midden Oos-
ten), maar ook met een sterk toene-
mende werkloosheid in de zorg plus
een negatief effect van de nieuwe
ontslagwet die per 1 juli 2015 ingaat.

GRONINGEN Jouke van Dijk, hoog-
leraar regionale arbeidsmarktana-
lyse in Groningen, voorziet een
dramatisch 2015 met gemeenten
die failliet kunnen gaan en een blij-
vend hoge werkloosheid.

Van Dijk gelooft er niet in dat be-
drijven bij meer flexibiliteit makke-
lijker werknemers aannemen. Hij
vindt eigenlijk ook dat de duur van
de WW-uitkering verlengd had moe-
ten worden als het ontslag makkelij-
ker wordt gemaakt. ,,Het ergst dat je
nu kan gebeuren, is werkloos te ra-
ken want dan zit je over twee jaar in
de Bijstand. Nou, dan gaan hele ge-
zinnen eraan, een ramp.’’

Vooral bovenmodale verdieners
krijgen harde klappen als ze in de Bij-
stand belanden, voorspelt hij. Die

staan dichter bij de VVD en het is dan
ook vreemd dat juist die partij de
WW-uitkering wil verkorten. Men-
sen met een laag inkomen lopen
veel minder risico.

Van Dijk: ,,Als ze mij zouden vra-
gen om 10 procent salaris in te leve-
ren als ik vijf jaar WW krijg, dan zeg
ik meteen ja.’’ In Denemarken pas-
sen ze overigens deze systematiek
ook toe. Van Dijk: ,,Wat nu gebeurt is
makkelijker ontslaan en de ellende
afwentelen op de groep die eruit
vliegt.’’ > pagina 29
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