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1 Inleiding 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CPB verzocht om dieper in te gaan op de 
invloed van het al dan niet meenemen van jongeren en studenten op de uitkomsten van eerder 
onderzoek naar welke groepen werkenden het grootste risico lopen op baanverlies ten gevolge van de 
coronacrisis. In deze notitie presenteren wij daarom extra analyses bij onze eerdere publicatie ’Crisis op de 
arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’1 In het oorspronkelijke onderzoek onderzochten we allereerst de 
achtergrondkenmerken van mensen in de risicogroep. Hierbij ging het zowel om de sociaaleconomische 
eigenschappen (leeftijd, geslacht, huishoudsituatie, migratieachtergrond), als om het type arbeidsverhouding. 
Vervolgens analyseerden we in welke mate deze mensen een vangnet hadden waarmee ze een inkomensrisico 
konden opvangen, door te kijken naar het overige huishoudinkomen en het liquide vermogen in het 
huishouden. In dit vervolg splitsen we alle analyses uit de oorspronkelijke publicatie uit naar verschillende 
leeftijdsgroepen en vervolgens herhalen we deze eerdere analyses nogmaals, maar laten nu studenten buiten 
beschouwing. Voor uitleg over de analyses en data verwijzen we naar de eerdere publicatie en het 
bijbehorende achtergronddocument2. Naast deze extra analyses publiceren we ook een databestand met 
daarin per achtergrondkenmerk een schatting van het aantal mensen in de risicogroep. 
 
In deze publicatie gebruiken we geen nieuwe cijfers voor de kans om geraakt te worden door de crisis. De 
definitie van mensen met een hogere kans om geraakt te worden door de crisis, oftewel de risicogroep, is 
daarom gelijk aan de gehanteerde definitie van onze eerdere publicatie: degenen die zonder vast 
arbeidscontract werkzaam zijn in een beroepsgroep waar het aantal nieuwe vacatures in maart en april 2020 
meer dan 20% lager is dan een jaar eerder.  
 
Wel splitsen we de eerdere resultaten uit naar meer verschillende groepen. In de volgende sectie splitsen 
we de analyses uit onze eerdere publicatie uit naar verschillende leeftijdsgroepen. Deze nieuwe uitsplitsingen 
geven extra inzicht hoe de kans om in de risicogroep te vallen verschilt tussen verschillende groepen 
personen. In de derde sectie doen we dezelfde analyses als in onze eerdere publicatie, maar dit keer laten we 
studenten buiten beschouwing om te bepalen in hoeverre de uitkomsten hiervoor gevoelig zijn. Dit kan 
relevant zijn in een afweging of er voor studenten ander beleid zou kunnen worden gevoerd dan voor andere 
werkenden.  
 
Om de resultaten te kunnen vergelijken met die uit de eerdere publicatie, hanteren we dezelfde definitie 
van de inkomensgroepen. In de vorige publicatie lieten we in de figuren steeds zien hoe de resultaten 
verschilden voor mensen met verschillende inkomens. In deze publicatie gebruiken we dezelfde afbakening 
van de inkomensgroepen. Echter, omdat we in deze analyses steeds verschillende groepen buiten 
beschouwing laten, is het belangrijk om op te merken dat het aantal mensen dat in een inkomensgroep valt 
dus verschilt per uitsplitsing. Zo vallen er bijvoorbeeld nauwelijks jongeren tussen de 15 en 25 jaar in de 
hoogste inkomensgroep. We spreken in deze publicatie daarom niet meer over inkomensdecielen, maar over 
inkomensgroepen. Omdat de inkomensgroepen in alle figuren hetzelfde gedefinieerd zijn, zijn de figuren die 
gaan over de gehele populatie een gewogen gemiddelde van de uitgesplitste figuren.  
 

                                                                            

1 CPB (2020). Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone? (link). 
2 CPB (2020). Crisis op de arbeidsmarkt: additionele analyses en achtergrondinformatie. (link) 

http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Coronapublicatie-Crisis-op-de-arbeidsmarkt-wie-zitten-in-de-gevarenzone.pdf
http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Achtergronddocument-Crisis-op-de-arbeidsmarkt-additionele-analyses-en-achtergrondinformatie.pdf
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2 Uitsplitsing naar leeftijdsgroepen 
Jongeren vallen substantieel vaker in de risicogroep dan oudere werknemers. In deze sectie splitsen we de 
resultaten uit voor verschillende leeftijdsgroepen: 15- tot 25-jarigen, 26- tot 45-jarigen en 46- tot 75-jarigen. 
Hiermee kunnen we kijken in welke mate de uitkomsten verschillen voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Figuur 2.1 illustreert dat op alle leeftijden mensen met de laagste inkomens de hoogste kans hebben om in de 
risicogroep te vallen, en daarbij is deze kans onder jongeren nog hoger dan onder personen van middelbare 
leeftijd. Tabel 2.1 laat bovendien zien dat er relatief veel jongeren zijn die in de laagste inkomensgroepen 
vallen. Deze twee dingen versterken elkaar: jongeren hebben over het algemeen een hogere kans om in de 
risicogroep te vallen binnen een gegeven inkomensgroep én zij zitten vaker in de lage inkomensgroepen (die 
op zichzelf ook al een hogere kans hebben).  
 
Op alle leeftijden hebben de laagste inkomens de hoogste kans om tot de risicogroep te behoren. De 
figuren die gaan over alle werkenden zijn een gewogen gemiddelde van de drie uitsplitsingen naar 
leeftijdscategorie. Zo zien we in de bovenste grafiek in figuur 2.1 dat alle werkenden in de laagste 
inkomensgroep 68% kans hebben om in de risicogroep te vallen. In de figuren daaronder zien we dat 15- tot 
25-jarigen in de laagste inkomensgroep gemiddeld 75% kans hebben om in de risicogroep te vallen, 26- tot 45-
jarigen in de laagste inkomensgroep 55% en 46- tot 75-jarigen 51%. Het gemiddelde ligt relatief dicht bij de 
kans van jongeren, omdat deze inkomensgroep voor het grootste deel uit jongeren bestaat, zoals te zien is in 
tabel 2.1. Voor alle leeftijdsgroepen is de kans om in de risicogroep te vallen lager voor hogere inkomens dan 
voor de lagere inkomens.  
 
Jongeren (15-25 jaar) in de risicogroep hebben veelal een oproepcontract en zijn student, terwijl 
personen ouder dan 26 jaar in de risicogroep vaak zzp’er en alleenverdiener, of tweede verdiener zijn. 
Figuur 2.2 laat zien dat de meeste jongeren (15-25 jaar) in de risicogroep een oproepcontract hebben, terwijl 
onder personen ouder dan 26 jaar de risicogroep uit relatief veel zzp’ers bestaat. Uit figuur 2.3 blijkt dat 
werkenden jonger dan 25 jaar die in de risicogroep vallen vooral studenten en alleenverdieners zijn. Onder 
werkenden van 26 jaar en ouder zien we zowel een grote groep alleenverdieners als veel tweede verdieners. 
Wanneer we personen ouder dan 25 jaar splitsen in de leeftijdsgroep 26-45 jaar en 46-75 jaar dan zien we een 
vergelijkbaar patroon voor beiden.  
 
Het vangnet waar personen in de risicogroep binnen hun huishouden op kunnen terugvallen verschilt 
tussen leeftijdsgroepen. Bij veel jongeren in de risicogroep, vooral bij degenen met lage inkomens, beslaat 
het inkomensrisico slechts een klein deel van het huishoudinkomen, zo is te zien in figuur 2.4. Zij hebben 
binnen hun huishouden dus nog andere bronnen van inkomen om op terug te vallen. Figuur 2.5 geeft weer 
hoeveel liquide vermogen er in hun huishouden is om op te kunnen terugvallen. Voor de jongeren die nog 
niet op zichzelf wonen, wordt het vermogen van hun ouders hierbij meegerekend. Vooral jongeren van wie 
zowel het individuele inkomen als het voornaamste deel van het huishoudinkomen risico loopt om geraakt te 
worden, hebben weinig liquide vermogen in het huishouden waar zij op kunnen terugvallen bij een 
inkomensschok. Bij werkenden van 26 jaar en ouder in de risicogroep zien we dat voor ongeveer de helft van 
de lage inkomens het grootste deel van het huishoudinkomen geraakt wordt. Bij midden- en hogere 
inkomens wordt zelfs voor vrijwel iedereen een belangrijk deel van het huishoudinkomen geraakt. Deze 
mensen hebben dus weinig ander huishoudinkomen waar zij op kunnen terugvallen als hun eigen inkomen 
wegvalt. Degenen in de risicogroep van 46 jaar en ouder hebben echter gemiddeld meer liquide vermogen 
binnen het huishouden om op te kunnen terugvallen bij een inkomensschok dan jongere werknemers.  
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Figuur 2.1 De lagere inkomensgroepen hebben in alle leeftijdscategorieën de hoogste kans om in de risicogroep te vallen, 
al is deze kans onder jongeren nog hoger dan onder oudere werkenden. 
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Noot: De bovenste figuur komt overeen met figuur 3.2 uit onze eerdere publicatie. Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De 
figuren laten voor elke inkomensgroep (op basis van individueel jaarlijks primair inkomen van de gehele populatie) zien hoeveel 
personen zonder een vast arbeidscontract werken in een beroep dat geraakt wordt. De inkomensgroepen komen overeen met de 
inkomensdecielen voor de gehele populatie. De laagste inkomensgroep bevat inkomens tot 6.300 euro per jaar en de hoogste 
inkomensgroep begint bij 86.500 euro per jaar. In de eerste figuur wordt de gehele populatie meegenomen, in de tweede figuur 
worden alleen 15- tot 25-jarigen meegenomen, in de derde 26- tot 45-jarigen en in de vierde figuur alleen 46- tot 75-jarigen. Daarmee 
verschilt ook het aantal observaties in een inkomensgroep tussen de verschillende figuren (zie tabel 2.1). 
 

Tabel 2.1 Jongeren vallen vooral in de laagste inkomensgroepen, terwijl werkenden van 26 jaar en ouder gelijkmatiger 
over de inkomensverdeling zijn verdeeld 

                    Aandeel van de observaties 

Inkomensgroep Hele populatie 
(alle werkenden) 

15- tot 25-jarigen 26- tot 45-jarigen 46- tot 75-jarigen 

1 100% 73% 8% 19% 

2 100% 38% 22% 40% 

3 100% 19% 32% 49% 

4 100% 15% 38% 47% 

5 100% 12% 42% 45% 

6 100% 8% 45% 47% 

7 100% 5% 45% 50% 

8 100% 2% 44% 54% 

9 100% 1% 39% 60% 

10 100% 0% 31% 69% 

Totaal 100% 17% 35% 48% 

Noot: De inkomensgroepen komen overeen met de inkomensdecielen voor de gehele werkende populatie. De laagste 
inkomensgroep bevat inkomens tot 6.300 euro per jaar en de hoogste inkomensgroep begint bij 86.500 euro per jaar.  
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Figuur 2.2 Jongeren in de risicogroep hebben veelal oproepcontracten, terwijl onder ouderen de risicogroep uit relatief 
veel zzp’ers bestaat 
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Noot: de bovenste figuur komt overeen met figuur 3.3 uit onze eerdere publicatie. Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De 
figuren laten voor elke inkomensgroep (op basis van individueel jaarlijks primair inkomen) de verdeling van dienstverbanden zien voor 
personen in de risicogroep. De inkomensgroepen komen overeen met de inkomensdecielen voor de gehele populatie. De laagste 
inkomensgroep bevat inkomens tot 6.300 euro per jaar en de hoogste inkomensgroep begint bij 86.500 euro per jaar. In de eerste 
figuur wordt de gehele populatie meegenomen, in de tweede figuur worden alleen 15- tot 25-jarigen meegenomen, in de derde 26- tot 
45-jarigen en in de vierde figuur alleen 46- tot 75-jarigen. Daarmee verschilt ook het aantal observaties in een inkomensgroep tussen 
de verschillende figuren (zie tabel 2.1). Als er in een bepaalde uitgesplitste groep te weinig observaties zitten (zoals bij de hogere 
inkomensgroepen bij jongeren) dan is deze weggelaten.  
 
 
Figuur 2.3 Jongeren uit risicogroep aan onderkant vaak student. Ouderen uit risicogroep aan onderkant bijna even vaak 

tweede verdiener als alleenverdiener 
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Noot: De bovenste figuur komt overeen met figuur 4.1 uit onze eerdere publicatie. Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De 
figuur laat voor elke inkomensgroep (op basis van individueel jaarlijks primair inkomen) de verdeling van huishoudtypen zien voor 
personen in de risicogroep. De inkomensgroepen komen overeen met de inkomensdecielen voor de gehele populatie. De laagste 
inkomensgroep bevat inkomens tot 6.300 euro per jaar en de hoogste inkomensgroep begint bij 86.500 euro per jaar. Iedereen die 
ingeschreven is als student, valt onder de categorie “student”, onafhankelijk of er nog andere mensen in dat huishouden wonen die 
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ook een primair inkomen hebben. Alleenverdieners zijn personen die als enige in hun huishouden een primair inkomen hebben. Dit zijn 
dus zowel alleenstaanden als kostwinners. Eerste verdieners zijn mensen in een huishouden met het hoogste primair inkomen. 
Tweede verdieners zijn mensen met het laagste primair inkomen in een huishouden met twee verdieners. In de eerste figuur wordt de 
gehele populatie meegenomen, in de tweede figuur worden alleen 15- tot 25-jarigen meegenomen, in de derde 26- tot 45-jarigen en in 
de vierde figuur alleen 46- tot 75-jarigen. Daarmee verschilt ook het aantal observaties in een inkomensgroep tussen de verschillende 
figuren (zie tabel 2.1). Als er in een bepaalde uitgesplitste groep te weinig observaties zitten (zoals bij de hogere inkomensgroepen bij 
jongeren) dan is deze weggelaten. 
 
 
Figuur 2.4 Het aandeel van het huishoudinkomen dat geraakt wordt is bij jongeren in de risicogroep vooral in de laagste 

inkomensgroepen beperkt 
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Noot: De bovenste figuur komt overeen met figuur 4.2 uit onze eerdere publicatie. Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De 
figuur laat voor elke inkomensgroep (op basis van individueel jaarlijks primair inkomen) de verdeling van de mate waarin het primair 
huishoudinkomen risico loopt om geraakt te worden zien voor personen die zonder een vast arbeidscontract werken in een beroep dat 
geraakt wordt. De inkomensgroepen komen overeen met de inkomensdecielen voor de gehele populatie. De laagste inkomensgroep 
bevat inkomens tot 6.300 euro per jaar en de hoogste inkomensgroep begint bij 86.500 euro per jaar. De figuur bevat alleen bruto-
inkomen uit loon en winst, niet uit toeslagen of uitkeringen. In de eerste figuur wordt de gehele populatie meegenomen, in de tweede 
figuur worden alleen 15- tot 25-jarigen meegenomen, in de derde 26- tot 45-jarigen en in de vierde figuur alleen 46- tot 75-jarigen. 
Daarmee verschilt ook het aantal observaties in een inkomensgroep tussen de verschillende figuren (zie tabel 2.1). Als er in een 
bepaalde uitgesplitste groep te weinig observaties zitten (zoals bij de hogere inkomensgroepen bij jongeren) dan is deze weggelaten. 
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Figuur 2.5 Oudere werkenden in de risicogroep hebben meer liquide vermogen binnen het huishouden waar zij op 
kunnen terugvallen dan werkenden jonger dan 45 jaar.  
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Noot: De bovenste figuur komt overeen met figuur 4.3 uit onze eerdere publicatie. Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De 
figuur laat het liquide mediane vermogen zien voor elke inkomensgroep voor mensen in de risicogroep (de donkerblauwe lijn) en voor 
mensen in de risicogroepén die in een huishouden wonen waarvan meer dan 75% van het inkomen risico loopt (de lichtblauwe lijn). 
Liquide vermogen bestaat uit bankrekeningen, spaartegoeden en effecten. De figuur laat de mediaan zien, wat betekent dat de helft 
van mensen in iedere inkomensgroep minder vermogen heeft, en de helft meer. Het mediane vermogen is een betere weergave van de 
verdeling dan het gemiddelde, dat erg gevoelig is voor uitbijters. In de eerste figuur wordt de gehele populatie meegenomen, in de 
tweede figuur worden alleen 15- tot 25-jarigen meegenomen, in de derde 26- tot 45-jarigen en in de vierde figuur alleen 46- tot 75-
jarigen. Daarmee verschilt ook het aantal observaties in een inkomensgroep tussen de verschillende figuren (zie tabel 2.1). Als er in een 
bepaalde uitgesplitste groep te weinig observaties zitten (zoals bij de hogere inkomensgroepen bij jongeren) dan is deze weggelaten. 
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3 Analyse zonder studenten 
De belangrijkste conclusies veranderen slechts in beperkte mate als studenten niet worden 
meegenomen in de analyses. In deze sectie herhalen we de analyses uit onze vorige publicatie, maar worden 
studenten3 niet meegenomen. Dit geeft daarom een beeld van de mate waarin de resultaten gedreven worden 
door studenten. Figuur 3.1 illustreert dat met het uitsluiten van studenten de kans om in de risicogroep te 
vallen aan de onderkant van de inkomensverdeling lager is dan wanneer studenten wel worden meegenomen. 
Gemiddeld genomen hebben werkenden in de laagste inkomensgroep 68% kans om tot de risicogroep te 
behoren, maar als studenten niet worden meegenomen zakt deze kans naar 55%.4 Nog steeds is het echter zo 
dat lagere inkomens een hogere kans hebben om in de risicogroep te vallen dan hoge inkomens: werkenden 
in de hoogste inkomensgroep lopen namelijk slechts 7% kans om tot de risicogroep te behoren. Figuur 3.2 laat 
vervolgens zien dat zonder studenten een groter deel van de risicogroep uit zzp’ers bestaat, terwijl het aandeel 
oproepkrachten juist afneemt. Het deel van het huishoudinkomen dat geraakt wordt (figuur 3.4) en het 
mediane huishoudvermogen van personen in de risicogroep (figuur 3.5) verandert nauwelijks als studenten 
niet worden meegenomen.  
 
In een analyse zonder studenten, is het aantal mensen in de laagste inkomensgroepen kleiner en neemt 
daarmee ook het totaal aantal mensen dat risico loopt om zijn baan te verliezen af. Tabel 3.1 laat zien dat 
studenten 10% van de werkenden uitmaken, terwijl uit onze eerdere publicatie naar voren kwam dat de 
risicogroep voor 31% uit studenten bestaat. Studenten hebben dus een relatief hoge kans om in de risicogroep 
te vallen. Tabel 3.1 laat verder zien dat de laagste inkomensgroep een factor drie kleiner in omvang is wanneer 
studenten buiten beschouwing worden gelaten. De hogere inkomensgroepen bevatten daarentegen 
nauwelijks studenten, waardoor de omvang van de groepen in de figuren met en zonder studenten wel 
vergelijkbaar zijn. In de figuren waarin studenten buiten beschouwing worden gelaten, zitten er dus veel 
minder mensen in de laagste inkomensgroepen dan in de hoogste inkomensgroepen.  
  

                                                                            

3 Iedereen die is ingeschreven bij een onderwijsinstelling is hier gedefinieerd als student.  
4 De cijfers die gaan over alle werkenden zijn een gewogen gemiddelde van de cijfers die gaan over studenten en de cijfers die gaan 
over niet-studenten. In dit hoofdstuk laten we alleen de figuren voor alle werkenden en die voor niet-studenten zien en niet de figuren 
met alleen studenten. De gemiddelde kans om tot de risicogroep te behoren ligt bijvoorbeeld voor alle werkenden in de laagste 
inkomensgroep een stuk hoger dan de gemiddelde kans als studenten worden weggelaten, omdat studenten in de onderste 
inkomensgroep een hogere kans van 75% hebben om in de risicogroep te vallen. Dit wordt nog versterkt door het feit dat een relatief 
groot deel van de laagste inkomensgroep uit studenten bestaat.  
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Tabel 3.1 Het buiten beschouwing laten van studenten beïnvloedt vooral het aantal observaties in de laagste 
inkomensgroepen  

                                                           Aandeel van de observaties 

Inkomensgroep Hele populatie 
(alle werkenden) 

Zonder studenten  

1 100% 32% 

2 100% 73% 

3 100% 95% 

4 100% 98% 

5 100% 99% 

6 100% 100% 

7 100% 100% 

8 100% 100% 

9 100% 100% 

10 100% 100% 

Totaal 100% 90% 

Noot: De inkomensgroepen komen overeen met de inkomensdecielen voor de gehele werkende populatie. De laagste 
inkomensgroep bevat inkomens tot 6.300 euro per jaar en de hoogste inkomensgroep begint bij 86.500 euro per jaar.  
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Figuur 3.1 Zonder studenten is voor mensen met lagere inkomens de kans om in de risicogroep te vallen een stuk lager   

 

Noot: De bovenste figuur komt overeen met figuur 3.2 uit onze eerdere publicatie. Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De 
figuren laten voor elke inkomensgroep (op basis van individueel jaarlijks primair inkomen van de gehele populatie) zien hoeveel 
personen zonder een vast arbeidscontract werken in een beroep dat geraakt wordt. De inkomensgroepen komen overeen met de 
inkomensdecielen voor de gehele populatie. De laagste inkomensgroep bevat inkomens tot 6.300 euro per jaar en de hoogste 
inkomensgroep begint bij 86.500 euro per jaar. In de bovenste figuur worden studenten wel meegenomen, in de onderste worden 
studenten buiten beschouwing gelaten. Daarom verschilt het aantal observaties in een inkomensgroep tussen de twee figuren (zie 
tabel 3.1). 
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Figuur 3.2 Zonder studenten is het aandeel zzp’ers in de risicogroep hoger en zijn er juist minder oproepkrachten 

Noot: de bovenste figuur komt overeen met figuur 3.3 uit onze eerdere publicatie. Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De 
figuren laten voor elke inkomensgroep (op basis van individueel jaarlijks primair inkomen) de verdeling van dienstverbanden zien voor 
personen in de risicogroep. De inkomensgroepen komen overeen met de inkomensdecielen voor de gehele populatie. De laagste 
inkomensgroep bevat inkomens tot 6.300 euro per jaar en de hoogste inkomensgroep begint bij 86.500 euro per jaar. In de bovenste 
figuur worden studenten wel meegenomen, in de onderste worden studenten buiten beschouwing gelaten. Daarom verschilt het 
aantal observaties in een inkomensgroep tussen de twee figuren (zie tabel 3.1). 
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Figuur 3.3 Aan de onderkant van de inkomensverdeling zijn de meeste mensen in de risicogroep tweede verdieners, 
maar er is ook een substantiële groep alleenverdieners die risico loopt 

Noot: De bovenste figuur komt overeen met figuur 4.1 uit onze eerdere publicatie. Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De 
figuur laat voor elke inkomensgroep (op basis van individueel jaarlijks primair inkomen) de verdeling van huishoudtypen zien voor 
personen in de risicogroep. De inkomensgroepen komen overeen met de inkomensdecielen voor de gehele populatie. De laagste 
inkomensgroep bevat inkomens tot 6.300 euro per jaar en de hoogste inkomensgroep begint bij 86.500 euro per jaar. Iedereen die 
ingeschreven is als student, valt onder de categorie “student”, onafhankelijk of er nog andere mensen in dat huishouden wonen die 
ook een primair inkomen hebben. Alleenverdieners zijn personen die als enige in hun huishouden een primair inkomen hebben. Dit zijn 
dus zowel alleenstaanden als kostwinners. Eerste verdieners zijn mensen in een huishouden met het hoogste primair inkomen. 
Tweede verdieners zijn mensen met het laagste primair inkomen in een huishouden met twee verdieners. In de bovenste figuur 
worden studenten wel meegenomen, in de onderste worden studenten buiten beschouwing gelaten. Daarom verschilt het aantal 
observaties in een inkomensgroep tussen de twee figuren (zie tabel 3.1). 
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Figuur 3.4 Het aandeel van het huishoudinkomen dat geraakt wordt verandert nauwelijks als studenten buiten 
beschouwing worden gelaten  

Noot: De bovenste figuur komt overeen met figuur 4.2 uit onze eerdere publicatie. Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De 
figuur laat voor elke inkomensgroep (op basis van individueel jaarlijks primair inkomen) de verdeling van de mate waarin het primair 
huishoudinkomen risico loopt om geraakt te worden zien voor personen die zonder een vast arbeidscontract werken in een beroep dat 
geraakt wordt. De inkomensgroepen komen overeen met de inkomensdecielen voor de gehele populatie. De laagste inkomensgroep 
bevat inkomens tot 6.300 euro per jaar en de hoogste inkomensgroep begint bij 86.500 euro per jaar. De figuur bevat alleen bruto-
inkomen uit loon en winst, niet uit toeslagen of uitkeringen. In de bovenste figuur worden studenten wel meegenomen, in de onderste 
worden studenten buiten beschouwing gelaten. Daarom verschilt het aantal observaties in een inkomensgroep tussen de twee figuren 
(zie tabel 3.1). 
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Figuur 3.5 Het liquide vermogen van huishoudens verandert alleen voor personen in de risicogroep in de laagste 
inkomensgroep als studenten buiten beschouwing worden gelaten 

Noot: De bovenste figuur komt overeen met figuur 4.3 uit onze eerdere publicatie. Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De 
figuur laat het liquide mediane vermogen zien voor elke inkomensgroep voor mensen in de risicogroep (de donkerblauwe lijn) en voor 
mensen in de risicogroepén die in een huishouden wonen waarvan meer dan 75% van het inkomen risico loopt (de lichtblauwe lijn). 
Liquide vermogen bestaat uit bankrekeningen, spaartegoeden en effecten. De figuur laat de mediaan zien, wat betekent dat de helft 
van mensen in iedere inkomensgroep minder vermogen heeft, en de helft meer. Het mediane vermogen is een betere weergave van de 
verdeling dan het gemiddelde, dat erg gevoelig is voor uitbijters. In de bovenste figuur worden studenten wel meegenomen, in de 
onderste worden studenten buiten beschouwing gelaten. Daarom verschilt het aantal observaties in een inkomensgroep tussen de 
twee figuren (zie tabel 3.1). 
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