Verhogen financiële prikkels de
arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten?
“Financiële prikkels verhogen de arbeidsparticipatie van gedeeltelijk
arbeids-ongeschikten in de WIA, maar zijn niet effectief voor lage
inkomens.”
Tunga Kantarcı and Jan-Maarten van Sonsbeek – Tilburg University; CPB
Het aantal arbeidsongeschikten in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
groeit. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kent een financiële
prikkel voor uitkeringsgerechtigden na afloop van de eerste fase van hun uitkering om naar
vermogen te werken. Verhoogt deze financiële prikkel zoals beoogd de arbeidsparticipatie?
Bevindingen op hoofdlijnen
• Financiële prikkels verhogen
de arbeidsparticipatie en
het inkomen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten
substantieel.
• Deze bevinding toont aan
dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten nog aanzienlijk
arbeidspotentieel hebben,
dat benut kan worden.
• Voor arbeidsongeschikten
die voor hun ziekte een laag
loon hadden, ouder waren
of in de publieke sector
werkzaam waren, blijken de
financiële prikkels minder
effectief te zijn.

Figuur: Hoe hoger het laatstverdiende loon, hoe hoger de kans om te
werken tijdens de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Kernboodschap voor de sector
• De financiële prikkels in de WGA zijn klein en niet effectief voor de relatief grote groep mensen met
een laag laatstverdiende loon. De mogelijkheden om hun arbeidsdeelname te vergroten lijken niet
alleen beperkt door hun ziekte, maar ook door hun vaardigheden.
• De activerende werking van de WGA zal in de toekomst waarschijnlijk afnemen vanwege het toenemende aandeel ouderen in de WGA voor wie de financiële prikkels minder effectief zijn. Additionele
beleidsmaatregelen zijn nodig om hun arbeidsdeelname te stimuleren.
• Werkgevers in de publieke sector kunnen een grotere inspanning leveren om arbeidsongeschikten in
dienst te nemen. Hiertoe kan gedacht worden aan maatregelen zoals nudging en het vergroten van
de intrinsieke motivatie van werkgevers.
Meer weten? Lees het paper ‘Do financial incentives stimulate partially disabled persons to
return to work?’ (Engelstalig)
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