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Dit memo is een oplegger bij de CPB Notitie “Data-analyse ten behoeve van IBO ‘Jongeren met
afstand tot de arbeidsmarkt’”. Deze oplegger presenteert een aangepaste versie van figuur 4.2 uit de
notitie voor de specifieke doelgroep van het IBO (16 tot 27 jaar). Daarnaast splitst deze oplegger de
verschillende groepen waar mogelijk uit naar welk deel van de jongeren in deze subgroepen vrouwen
met kinderen zijn en welk deel van de jongeren werkt.
In de CPB Notitie “Data-analyse ten behoeve van IBO ‘Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt’”
wordt in beeld gebracht welk deel van de jongeren tussen 16 en 30 jaar in 2016 een afstand tot de
arbeidsmarkt had. In de notitie is ervoor gekozen te kijken naar jongeren tot 30 jaar om ook in beeld
te kunnen brengen wat er met hun arbeidsmarktpositie gebeurt als de aangepaste voorwaarden voor
het aanvragen van bijstand wegvallen (bij 27 jaar). De doelgroep van het IBO is echter jongeren tussen
de 16 en de 27 jaar. Hierdoor kunnen de aantallen uit de Notitie niet één-op-één voor het IBO-rapport
worden gebruikt.

Update van figuur 4.2 voor doelgroep 16-27 jarigen
Tabel 1 en figuur 1 geven weer hoeveel jongeren tussen de 16 en de 27 jaar in 2016 in de verschillende
subgroepen vallen. Dit is een aangepaste versie van figuur 4.2 uit de CPB Notitie, voor de precieze
doelgroep van het IBO.
Een jongere is economisch niet zelfstandig als deze jongere minder dan 70% van het wettelijk
minimumloon op jaarbasis uit arbeid of een eigen onderneming verdient. Groepen 1, 2 en 3 in tabel 1
zijn op dezelfde manier gedefinieerd als in de CPB Notitie. Jongeren worden als langdurig
economisch niet-zelfstandig geclassificeerd als zij in ten minste drie van de jaren tussen 2011 en 2016
economisch niet-zelfstandig waren en bovendien in geen van deze jaren wel economisch zelfstandig
waren. Jongeren zijn recent economisch zelfstandig geweest als zij in ten minste één jaar tussen 2011
en 2016 economisch zelfstandig waren.

1

Tabel 1

Aantallen jongeren in de verschillende (sub-)groepen
(update van figuur 4.2 uit de Notitie; afgerond op duizenden)

Groep Situatie in 2016 Situatie 2011 - 2015

Bijzonderheden

Leeftijds- Aantal
groep
jongeren

1

Economisch
Langdurig economisch
niet-zelfstandig niet-zelfstandig

21-27

80 dzd

2

Economisch
Ten minste 1 jaar wel
niet-zelfstandig economisch zelfstandig

21-27

52 dzd

3

Langdurig economisch
Economisch
niet-zelfstandig
wel-zelfstandig
geweest

21-27

31 dzd

4

Economisch
Niet in een subgroep
niet-zelfstandig

16-27

153 dzd

4a

Economisch
Niet in een subgroep
niet-zelfstandig

In de komende 5 jaar
waarschijnlijk langdurig
economisch nietzelfstandig en nooit
economisch zelfstandig.

16-27

36 dzd

4b

Economisch
Niet in een subgroep
niet-zelfstandig

In de komende 5 jaar
waarschijnlijk ten minste 1
jaar economisch
zelfstandig.

16-27

103 dzd

16-27

302 dzd

Totaal

Figuur 1

Aantallen jongeren in de verschillende (sub-)groepen
(update van figuur 4.2 uit de Notitie; afgerond op duizenden)
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Figuur 4.2 uit de CPB notitie neemt echter alleen jongeren mee voor wie voor alle jaren tussen 2011
en 2016 bekend was of zij economisch zelfstandig waren of niet. Voor een deel van de jongeren die in
2016 economisch niet-zelfstandig waren, is dit niet het geval (153 duizend jongeren). Hiervoor
kunnen verschillende redenen zijn: (1) ze hebben recentelijk het onderwijs verlaten of waren
gedurende meerdere (maar niet alle) jaren volledig arbeidsongeschikt of wonend in een
institutioneel huishouden; (2) ze zijn jonger dan 21 jaar, waardoor niet voor alle jaren tussen 2011 en
2016 bekend is of zij economisch zelfstandig waren of niet; en/of (3) ze waren tussen 2011 en 2016 niet
1
alle jaren ingeschreven in de (Nederlandse) gemeentelijke basisadministratie .
Omdat voor deze jongeren niet voor alle jaren tussen 2011 en 2016 bekend is of zij economisch
zelfstandig waren of niet, kan niet bepaald worden of zij langdurig economisch niet-zelfstandig zijn
of dat ze recent nog wel economisch zelfstandig zijn geweest. Wel kan een inschatting gemaakt
worden of dat in de toekomst wellicht wel voor hen zal gelden. Voor degenen jonger dan 20 jaar kan
dit worden ingeschat door te kijken hoeveel economisch niet-zelfstandige jongeren tussen de 16 en
de 20 jaar in 2011 in de vijf daaropvolgende jaren langdurig economisch niet-zelfstandig geworden
zijn en hoeveel economisch wel zelfstandig zijn geworden. Op soortgelijke wijze kan ook gekeken
worden welk aandeel van de jongeren tussen de 21 en de 27 jaar die in 2011 economisch nietzelfstandig waren en recent afgestudeerd waren in de vijf daaropvolgende jaren in de verschillende
2
subgroepen vielen.
Op basis van deze methode schatten we dat bijna een kwart (24%) van de economisch nietzelfstandige jongeren die in 2016 niet in een subgroep vielen, in de vijf daaropvolgende jaren
langdurig economisch niet-zelfstandig wordt (36 duizend jongeren). Verder schatten we dat ongeveer
twee derde (67%) van deze jongeren in de vijf daaropvolgende jaren ten minste 1 jaar economisch
zelfstandig wordt (103 duizend jongeren). De overige 9% valt ook in de vijf daaropvolgende jaren niet
in één van de subgroepen (14 duizend jongeren).

Uitsplitsing naar vrouwen met kind en aandeel werkenden
Deze oplegger splitst ook de verschillende groepen waar mogelijk uit naar welk deel van de jongeren
in deze subgroepen vrouwen met kinderen zijn en welk deel van de jongeren werkt. Deze uitsplitsing
is te zien in tabel 2.

1

Basisregistratie personen (BRP), voorheen gemeentelijke basisadministratie (GBA).
In deze schatting wordt de invloed van de conjunctuur buiten beschouwing gelaten. Er wordt aangenomen dat in 2011 het
aandeel van de economisch niet-zelfstandige jongeren dat in de vijf daaropvolgende jaren langdurig economisch nietzelfstandig wordt dan wel in ten minste één jaar wel economisch niet-zelfstandig gelijk is aan het aandeel in 2016 voor wie
dit geldt.
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Tabel 2

Aantallen jongeren in de verschillende (sub-)groepen die werken in 2016 en die vrouwen met
kinderen zijn.

Situatie

1. Economisch niet-zelfstandig en langdurig economisch
niet-zelfstandig
(Totaal 80 dzd)

2. Economisch niet-zelfstandig, maar wel recent
economisch zelfstandig geweest
(Totaal 52 dzd)

3. Economisch zelfstandig, maar langdurig economisch
niet-zelfstandig geweest
(Totaal 31 dzd)

4. Economisch niet-zelfstandig en niet in subgroep
(Totaal 42 dzd)

4. Economisch niet-zelfstandig en niet in subgroep
(Totaal 111 dzd)

Leeftijdsgroep

Vrouw met kind?

Werkt in 2016? Aantal jongeren

21-27 jaar

Ja

Ja

21-27 jaar

Ja

Nee

12 dzd

21-27 jaar

Nee

Ja

38 dzd

21-27 jaar

Nee

Nee

19 dzd

21-27 jaar

Ja

Ja

10 dzd

21-27 jaar

Ja

Nee

3 dzd

21-27 jaar

Nee

Ja

33 dzd

21-27 jaar

Nee

Nee

6 dzd

21-27 jaar

Ja

Ja

3 dzd

21-27 jaar

Ja

Nee

0 dzd

21-27 jaar

Nee

Ja

28 dzd

21-27 jaar

Nee

Nee

0 dzd

16-20 jaar

Ja

Ja

1 dzd

16-20 jaar

Ja

Nee

1 dzd

16-20 jaar

Nee

Ja

31 dzd

16-20 jaar

Nee

Nee

9 dzd

21-27 jaar

Ja

Ja

5 dzd

21-27 jaar

Ja

Nee

6 dzd

21-27 jaar

Nee

Ja

79 dzd

21-27 jaar

Nee

Nee

21 dzd

10 dzd
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