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ACTIEF, DUS GEZOND. OF GEZOND, DUS ACTIEF?

De complexe relatie tussen werkloosheid, gezondheid en gezondheidsbeleving

Joop M. Roebroek

Astrid Bosch

Inleiding

De discussie over de achtergronden van langdurige werkloosheid is sedert enige tijd

in een nieuw daglicht komen te staan. Lange tijd staat de analyse van het probleem
`langdurige werkloosheid' voornamelijk in het teken van de `vraagzijde'. Gebrek aan
scholing vormt daarbij het sleutelbegrip. De lage scholingsgraad van de groep
langdurig werklozen geldt als belangrijke belemmering voor activering en het vinden
van betaalde arbeid. Deze stellingname komt op basis van meer recente

ontwikkelingen in een ander daglicht te staan. De vraag naar arbeidskrachten is
zodanig aangetrokken dat opleiding door toekomstige werkgevers nauwelijks nog als

belemmerende factor wordt aangevoerd. De aandacht verschuift van de vraagzijde
naar de aanbodszijde. Het blijkt heel moeilijk om vat te krijgen op de harde kern van

de langdurig werklozen - in het huidige debat ook wel als 'fase-4-cliënten' betiteld.
Aan dat gegeven ligt een complex geheel van factoren ten grondslag - opleiding,

gezondheid(sbeleving), het ontstaan van een armoedecultuur, etnische scheidslijnen,

verslavings- en schuldenproblematieken, leeftijd en de lange duur van de

werkloosheid. In vergelijking met de sterke aandacht voor de betekenis van

`opleiding' - resulterend in een waar `scholingsoffensief voor werklozen - blijft de

factor gezondheid(sbeleving) relatief onderbelicht



Actief, dus gezond. Of gezond, dus actief? 2

In dit paper wordt op basis van onderzoeksgegevens uit twee stedelijke surveys -

Tilburg en Utrecht - dieper ingegaan op die verhouding tussen werkloosheid en

gezondheid(sbeleving). In onze ogen van cruciale betekenis voor het begrijpen van

de mogelijkheden en belemmeringen inzake deelname aan betaalde arbeid en

partícipatie aan de samenleving in bredere zin.

Deze constatering brengt ons bij de probleemstelling van dit paper. Op welke wijze

beïnvloedt het al dan niet werkloos-zijn de gezondheid, dan wel

`gezondheidsbeleving van burgers; en welke invloed heeft gezondheid, dan wel

gezondheidsbeleving op het arbeidsmarktgedrag van werklozen, en dan in het

bijzonder het arbeidsmarktgedrag van langdurig werkloze burgers, alsmede hun

participatie aan de samenleving in bredere zin?

Om deze vragen te beantwoorden, wordt om te beginnen wat dieper ingegaan op de

probleemstelling. Meer specifiek op de vraag naar de precieze samenhang tussen

gezondheid en werkloosheid. Vervolgens worden de gegevens terzake uit de twee

stedelijke surveys gepresenteerd.

1. De verhouding tussen werkloosheid en gezondheid(sbeleving) nader

beschouwd

Voor de hedendaagse arbeidsmarktliteratuur lijkt de relatie tussen werkloosheid en

gezondheid(sbeleving) weinig geheimen te kennen. Het verlies van betaalde arbeid

of wel de situatie van 'niet-werken' - en dan bij voorkeur in de zin van `niet betaald

werken' - leidt tot gezondheidsproblemen. Werkloosheid heeft een negatieve

invloed op de gezondheid, alsmede de gezondheidsbeleving van burgers. In een

recent SCP-rapport, Een bestaan zonderbaan, wordt deze stelling nader onderzocht

op basis van een vergelijking tussen de gezondheidsbeleving van werklozen in 1982

en in 1995. De uitkomsten zijn niet helder te duiden. Werkloze, en ook

arbeidsongeschikte burgers hebben inzake psychische en fysieke gezondheid meer

klachten in 1995 dan in 1982. Daarnaast hebben werklozen en arbeidsongeschikten

in 1995 een duidelijk negatiever oordeel over hun gezondheid dan in 1982. De

onderzoeksters concluderen dat deze uitkomsten op een negatieve relatie tussen

gezondheid en werkloosheid duiden. Immers, de conjuncturele situatie, alsmede de
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kans op het vinden van een baan is in 1982 beduidend slechter dan de economische

omstandigheden in 1995. De vermindering van de gezondheid(sbeleving) blijft zelfs

niet beperkt tot uitkeringsgerechtigde burgers. Ook bij betaald werkenden is een

verslechtering waar te nemen, al is deze niet zo sterk als bij de niet-betaald

werkenden.l

Beter kan de complexiteit van de verhouding tussen gezondheid en werkloosheid

waarschijnlijk niet worden aangeduid. Dat vraagt om een verder uiteen rafelen van

deze relatie. Daartoe wordt een heuristisch model gepresenteerd, waarin de diverse

relaties tussen werkloosheid en gezondheid(sbeleving) nader worden aangeduid.

Twee preciseringen zijn daarbij van belang. Om te beginnen kan een onderscheid

worden gemaakt tussen een meer `macrogeoriënteerde' verhouding tussen

werkloosheid en gezondheid(sbeleving) - in dat geval eerder te duiden als de

verhouding tussen `recessie' en gezondheid - en een meer 'microgeoriënteerde'

verhouding. Het gepresenteerde model heeft, uitgaande van onze probleemstelling,

tot doel de meer `microgeoriënteerde' verhouding in kaart te brengen. Ten tweede

kan de verhouding tussen werkloosheid en gezondheid(sbeleving) tweezijdig worden

opgevat. Het optreden van werkloosheid of het aanhouden van een situatie van

werkloosheid kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid(sbeleving) van

individuele burgers. Die gevolgen kunnen eerder van psychische aard zijn, dan wel

eerder van fysieke aard, dan wel een gecombineerde uitkomst. Daarnaast kan de

gezondheidssituatie van individuele burgers - in termen van natuurlijke aanleg,

toevalsfactoren, arbeidsomstandigheden en~of risicofactoren - resulteren in een

grotere kans om werkloos te worden, dan wel de waarschijnlijkheid langer werkloos

te blijven.

Alvorens op de beide variabelen, `werkloosheid' en 'gezondheid(sbeleving',

afzonderlijk in te gaan, enkele opmerkingen over de tweezijdigheid van de relatie

tussen deze twee variabelen. Enerzijds mag verondersteld worden dat werknemers

die ziek zijn of ongezond een groter risico lopen werkloos te raken, terwijl burgers

~ Hoff, S. en G. Jehoel-Gijsbers, Een bestaan zonder baan, Rijswijk, SCP, 1998, blz. 146-148.
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met een slechtere gezondheid minder makkelijk aan een baan kunnen komen.2
Anderzijds is het aannemelijk dat het werkloos-zijn van invloed is op de
gezondheid(sbeleving) van burgers. Uit onderzoek blijkt dat die invloed over het
algemeen negatief van aard is, maar dat voor een deel van werkloze burgers geldt
dat werkloosheid ook een positieve invloed kan hebben op de
gezondheid(sbeleving).3

Om de diverse relaties tussen werkloosheid en gezondheid(sbeleving) goed in kaart
te brengen, is het van belang de variabele `werkloosheid' nader onder de loep te
nemen. In de boven weergegeven bevinding op basis van het SCP-onderzoek Een
bestaan zonderbaan wordt de variabele werkloosheid voornamelijk ge~interpreteerd
in termen van `kansen op werk' en 'conjuncturele situatie'. In ons model maken wij,
uitgaande van de tweezijdigheid van de relatie tussen werkloosheid en
gezondheid(sbeleving) een duidelijk onderscheid tussen 'werkloosheid' als
afhankelijke en 'werkloosheid' als onafhankelijke variabele. Als afhankelijke variabele
- werkloosheid als resultante van de gezondheidssituatie van burgers - kan deze
variabele vooral cijfermatig worden benaderd. Als onafhankelijke variabele ligt dat
moeilijker. Om te beginnen zegt `conjunctuur', in termen van economische groei en
de hoogte van de werkloosheid lang niet alles over de maatschappelijke
verhoudingen en arbeidsverhoudingen die daar achter schuil gaan. Louter cijfermatig
bezien is de uitgangssituatie in 1995, lagere werkloosheidscijfers, hogere
economische groei en een groter aantal vacatures, heel wat beter dan in 1982. Maar
ingeval de verhouding tussen werkloosheid en gezondheid(sbeleving) aan de orde is,
is het vertrekpunt anders van aard. Moge de werkloosheid in 1982 weliswaar groter
zijn dan in 1995, in 1995 is het structurele karakter van de werkloosheid - een
belangrijk gegeven voor de verhouding tussen werkloosheid en
gezondheid(sbeleving) - veel diepgaander. Veel werkloze burgers zijn langdurig tot
zeer langdurig werkloos. De gegevens van onze survey's (zie Tabel 1- Bijlage 1)
tonen aan dat van de Tilburgse bijstandscliënten meer dan veertig procent tien jaar
of langer werkloos is en tweederde van de cliënten langer dan vijf jaar. De cijfers

2
Kruidenier, H.J. en Th. P.V. Bakker, "De invloed van het personeelsverloop op de ontwikkeling van het ziekteverzuim", in:
Tijdschrift voorde Sociale Gezondheidszorg, Vol. 63, 1985, blz. 302-308; Bartley, M. "Unemployment and health selection
and causation - a false anti-thesis", in: Medical Sociology News, Vol. 11, 1985, blz. 8-9 (Beide verwijzingen worden
geciteerd in: Verkleij, H. en LP. Spruit, "Werkloosheid en gezondheid: een wederkerige relatie", in: Spruit, LP. en F.
Tazelaar (red.), Leven met werkloosheid, Groningen, 1987, blz. 69-70.
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voor Utrecht - dat betreft bijstandscliënten van 45 jaar en ouder - laten zelfs
cijfers zien van respectievelijk 47 en 72 procent. In het SCP-onderzoek mag dan wel
worden gewezen op het feit dat is gecorrigeerd op de duur van de werkloosheid,
maar langdurige werkloosheid in het begin van een recessie heeft een andere
betekenis en invloed, dan langdurige werkloosheid in een situatie waarin de afstand
van de `onderkant' van de arbeidsmarkt tot een baan, mede op basis van

technologische vernieuwing' aanzienlijk is toegenomen.

Eenzelfde constatering geldt voor de arbeidsverhoudingen. Zijn deze in 1982
nog relatief in lijn met de naoorlogse ontwikkeling, vanaf het begin van de jaren
negentig hebben processen van globalisering en flexibilisering belangrijke invloed -
in termen van meer onzekerheid en meer hectische werkomstandigheden - op de
beleving van 'werk' en 'werkverhoudingen'.

In dat licht bezien vormen beide aspecten, het zich verdiepende structurele
karakter van de werkloosheid, alsmede de meer onzekere en hectische
arbeidsverhoudingen een mogelijke verklaring voor het feit dat zowel
uitkeringsgerechtigden, als ook werkenden inzake psychische en fysieke gezondheid
in 1995 meer klachten hebben dan in 1982.

In meer macrogeoriënteerde analyses tussen werkloosheid en gezondheid wordt de
variabele werkloosheid veelal vervangen door de variabele recessie. Zo is onderzoek
verricht naar de invloed van lange termijn economische ontwikkeling, en met name
het optreden van recessies, dan wel crises, op de lichaamslengte van de bevolking,
op de mortaliteit van burgers en op het voorkomen van su'icide en parasu'icide. De
vraagstelling voor dit paper is evenwel meer `microgeoriënteerd' van aard. Vandaar
dat de variabele werkloosheid veeleer als een (complexe) maatschappelijke
variabele wordt behandeld (zie Schema 1), waarbinnen een aantal aspecten
samenkomen.

Het `werkloos-zijn' kan voor individuele burgers op vele terreinen gevolgen hebben4:

u de inkomenssituatie van werkloze burgers verslechtert;

3 Warr, P., " Economic recession and mental health. A review of research", in: Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, Vol.
62, 1984, blz. 299.
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Schema 1: Heuristisch model ter verduidelijking van de relatie tussen werkloosheid en
gezondheid(sbeleving)

Werkloosheid als
resultante:

. Het al dan niet hebben
van werk

. Duur werklwerkloosheid

Werkloosheid als
maatschappelijk
fenomeen:

. Inkomenssituatie

. Onzekerheid

. Moeilijke situaties

. Inperking van
activiteitenpatroon

. Bevrediging in 'werk'

. Nieuwe doeloriëntatie

. Persoonlijke contacten

. Maatschappelijke positie

Interactie:

. arbeidsethos

. leeftijd

. duur van
werkloosheid

. gezinssituatie

. opleiding

. sociale klasse

. sekse

Gezondheidssitua tie:

. Arbeidsomstandigheden

. Natuurlijke aanleg

. Toevalsfactoren

. Risicofactoren

. Leef- en
consumptiegewoonten

. woonomgeving

Gezondheid(sbeleving)
als resultante:

. Psychische gezondheid

. Fysieke gezondheid

Andere activiteiten of ervaringen van burgers:

. Algemeen welbevinden

. Zoekgedrag richting betaalde arbeid

. Participatie aan maatschappelijke activíteiten

. Afweging van voor- en nadelen van werkloos-zijn

. Vertrouwen in de toekomst

o jin meer algemene zin betekent het verlies van een baan een toename van

onzekerheid over de toekomst (`wat gaat er met me gebeuren?', `vind ik nog wel

een baan?', `hoe zit het met mijn inkomen in de toekomst?');

a werkloze burgers komen eerder dan voorheen in voor hen zelf moeilijke situaties

terecht; zij hebben sollicitatieplicht, waarbij zij de kans lopen afgewezen te

worden; zij moeten wellicht specifieke aanvragen doen voor financiële steun,

zoals het aanvragen van huursubsidie, bijzondere bijstand, subjectsubsidie of

andere vormen van lokale inkomensondersteuning;

6

4 Zie ook: Warr, P., op. cit., blz. 300.
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a het verlies van een baan leidt tot een inperking van het activiteitenpatroon van
burgers;

o vaak halen burgers een belangrijke mate van hun tevredenheid met het bestaan
uit de bevrediging die 'hun werk' hen schenkt;

o zonder dat werk moeten werkloze burgers weer op zoek naar nieuwe doeleinden
of bestaande doeleinden aanpassen;

0 op het moment dat burgers hun werk verliezen, raken zij veelal ook een aantal
belangrijke persoonlijke contacten met collega's kwijt en wordt het op basis van
een zwakkere financiële positie ook moeilijker om deel te nemen aan allerlei

maatschappelijke activiteiten enlof het verenigingsleven;
o tenslotte heeft werkloosheid invloed op de maatschappelijke positie, dan wel de

ervaren maatschappelijke positie van burgers.

Deze aspecten van werkloosheid vormen het uitgangspunt voor een behandeling van

de relatie tussen werkloosheid en gezondheid(sbeleving). Verondersteld wordt dat
elk van deze aspecten of een combinatie van deze aspecten invloed heeft op de

gezondheidstoestand, dan wel de gezondheidsbeleving van werkloze burgers. De
invloed van werkloosheid op de gezondheid(sbeleving) kan nog langs twee wegen

worden aangescherpt.

Om te beginnen kunnen diverse vormen van gezondheid(sbeleving) worden

onderscheiden. In algemene termen betreft dat een onderscheid tussen psychische

en fysieke dimensies van gezondheid. In dit paper wordt uitgegaan van de
vooronderstelling dat in de relatie tussen werkloosheid en gezondheid(sbeleving) de

psychische dimensie waarschijnlijk een belangrijkere rol speelt, terwijl bij de

omgekeerde relatie, die tussen gezondheidssituatie en werkloosheid, de fysieke

dimensie groter gewicht in de schaal werpt. Zo blijkt uit onderzoek dat verschillen in

welbevinden tussen werkenden en werklozen voornamelijk betrekking hebben op
psychisch onwelbevinden en malaiseklachten. Bij werklozen zit het vaak meer tegen,

zij voelen zich vaker minder prettig, lopen eerder tegen vervelende opmerkingen aan

en voelen zich vaker eenzaam. Dat uit zich onder meer in klachten als gespannen

gevoel, nerveus, prikkelbaar, en in het feit dat zij slechter slapen.5

5 Verkleij, H. en I.P. Spruit, op. cit., blz. 72-73.
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Ten tweede wordt de mate waarin werkloosheid de gezondheid(sbeleving) van
burgers bepaalt, nog eens beïnvloed door een aantal interactieve variabelens:

o arbeidsethos: naarmate het arbeidsethos sterker is, mag worden verondersteld
dat de negatieve gevolgen van werkloosheid zwaarder doorwerken op de
gezondheid(sbeleving);

o leeftijd: de relatie tussen leeftijd en de gevolgen van werkloosheid voor de
gezondheid(sbeleving) wordt als een curve-lineaire verhouding verondersteld; de
negatieve gevolgen werken op jonge werklozen minder sterk door dan op
werklozen op middelbare leeftijd; oudere werklozen (ouder dan 55 jaar)
ondervinden vervolgens weer minder de gevolgen van werkloosheid;

o gezinssituatie: aangenomen wordt dat de gezinssituatie ook van invloed is op de
mate waarin werkloosheid leidt tot een slechtere gezondheid(sbeleving); enerzijds
zou kunnen aangenomen dat alleenstaanden zonder kinderen, op basis van het
gegeven dat zij hun zorgen minder makkelijk kunnen delen, moeilijker in staat zijn
de negatieve gevolgen van werkloosheid voor gezondheid(sbeleving) buiten te
sluiten; anderzijds kan de verantwoordelijkheid voor het verdienen van een
gezinsinkomen en het gegeven dat meer personen van een minimuminkomen
moeten leven, ook zwaarder drukken op samenwonenden of alleenstaande
ouders;

o duur van de werkloosheid: aanvankelijk, zo wordt verondersteld, heeft het langer
duren van een situatie van werkloosheid een zwaardere invloed op de
gezondheid(sbeleving) van werkloze burgers; naarmate de duur van de
werkloosheid vordert zou deze invloed wellicht kunnen afnemen, en zelfs in een
tegengestelde relatie overgaan;

a opleiding: verondersteld wordt dat naarmate het niveau van opleiding lager is, de
invloed van werkloosheid zwaarder doorwerkt op de gezondheid(sbeleving);
burgers met een hogere opleiding hebben vaak betere vooruitzichten op werk in
de toekomst enlof betere mogelijkheden tot deelname aan andere vormen van
maatschappelijke participatie;

o sociale klasse: verondersteld kan worden wordt dat sociale klasse van invloed is

op de relatie tussen werkloosheid en gezondheid(sbeleving); enerzijds wordt

6 Zie ook: Warr, P., op. cit., blz. 300-301.
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aangenomen dat voor burgers uit lagere sociale klassen werkloosheid een

zwaarder invloed heeft op gezondheid dan burgers uit hogere sociale klassen;

hier komen veelal een aantal van de hierboven genoemde zaken tezamen (zoals

financiëte positie, opleiding en niveau van activiteiten); anderzijds blijkt uit

onderzoek dat werklozen uit hogere sociale klassen eerder aangeven dat zij

geestelijke en lichamelijke spanningen ervaren als gevolg van werkloosheid7;

o sekse: de invloed van werkloosheid op de gezondheid(sbeleving) is voor mannen,
zo wordt verondersteld, zwaarder dan voor vrouwen - dat geldt zeker voor
vrouwen die de zorg voor kinderen hebben; over het algemeen heeft het hebben
van een baan een veel belangrijkere positie in het leven van mannen (in termen

van tijdsbesteding, status, activiteitenpatroon) dan dat van vrouwen.

Wanneer tenslotte het einde van de relatie `werkloosheid' -'gezondheid(sbeleving)

aan de orde is, treedt de volgende stap binnen de keten op de voorgrond, de relatie

tussen gezondheid(sbeleving) en `andere activiteiten en ervaringen van burgers'. Het

is denkbaar dat de mate waarin werkloosheid de gezondheid(sbeleving) van burgers

beïnvloed tevens zijn doorwerking niet mist op andere activiteiten of ervaringen van

burgers. In die zin kan de gezondheid(sbeleving) zelf een interactieve variabele zijn,

die op zijn beurt zaken als algemeen welbevinden, participatie aan maatschappelijke

activiteiten, het beoordelen van voor- en nadelen van werkloos-zijn of vertrouwen in

de toekomst kan beïnvloeden. Deze relatie verwijst naar het tweede deel van onze

probleemstelling, het onderzoeken van de mate waarin gezondheid, dan wel

gezondheidsbeleving het arbeidsmarktgedrag van werklozen, en dan in het bijzonder

het arbeidsmarktgedrag van langdurig werkloze burgers, alsmede hun participatie
aan de samenleving in bredere zin beïnvloedt?

Om het verhaal ingewikkeld te houden, moet ook van deze relatie worden

geconstateerd dat deze tweezijdig is. Genoemde factoren kunnen ook zelf de relatie

tussen werkloosheid en gezondheid(sbeleving) beïnvloeden. In het heuristisch model

komt dat tot op zekere hoogte tot uitdrukking in de factoren `arbeidsethos' en 'niveau

van activiteiten'.

~ Wezel, J.A.M. van, "Sociale laa en belevin van werkloosheid", in: Sociale Wetenschag g ppen, Vol. 15, 1972, blz. 178-95.
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2. De onderzoeksopzet

De gegevens voor dit paper zijn ontleend aan twee survey's die in het voorjaar en de
zomer van 1998 in de gemeenten Tilburg en Utrecht zijn gehouden. Het Tilburgse
survey is uitgevoerd in opdracht van de Rekeningcommissie van de gemeente

Tilburg.8 Het onderzoek richt zich op burgers die op basis van hun sociaal-
economische positie de afgelopen jaren met het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid te
maken hebben gehad, dan wel nog te maken hebben. Dat betreft de langdurig en
voormalig (langdurig) werkloze burgers van Tilburg. In het onderzoek zijn drie

categorieën van burgers nader onderscheiden:

o voormalig (langdurig) werkloze burgers die het afgelopen jaar op de reguliere

arbeidsmarkt een baan hebben gevonden;

o voormalig langdurig werkloze burgers die gesubsidieerde arbeid verrichten;
o langdurig werkloze burgers die een uitkering van de Gemeentelijke Sociale Dienst

(GSD) ontvangen;

Van de eerste groep, burgers die recentelijk zijn uitgestroomd naar een reguliere

baan, hebben alle personen die tussen januari 1997 en januari 1998 op de een of

andere wijze `regulier' hebben gewerkt, een vragenlijst ontvangen. Dat betreft 1149

personen, waarvan 228 ingevulde formulieren zijn teruggekomen. Ook de tweede

groep, de burgers met een gesubsidieerde baan, hebben allen een vragenlijst

toegezonden gekregen. Het gaat om 1393 personen, waarvan 471 ingevulde

formulieren zijn terugontvangen. Voor de derde groep, de langdurig werkloze burgers

van Tilburg, is met een steekproef gewerkt. Deze steekproef is om te beginnen tot

stand gekomen door de personen die tussen half maart en eind april 1998 door de

GSD zijn opgeroepen voor een heronderzoekgesprek te benaderen voor een

interview. Dat leverde iets meer dan honderd ingevulde vragenlijsten op. Om de

hoeveelheid respondenten enigszins op gelijke hoogte te houden met het aantal van

de twee andere groepen en om de onderzoeksbasis voor deze groep te versterken,

is eind april besloten duizend vragenlijsten naar burgers in de bijstand te verzenden.

Daarop zijn nog eens 300 formulieren teruggekomen, waardoor de operationele
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populatie voor deze groep op 414 personen uitkomt. De uiteindelijke

onderzoekspopulatie komt derhalve in totaal uit op 1113 personen. Voor het

onderzoek naar gezondheid(sbeleving) zijn de WSW-ers (179 personen) binnen de

groep burgers met een gesubsidieerde baan op basis van hun heel specifieke

gezondheidssituatie buiten beschouwing gelaten.

Het tweede survey betreft een onderzoeksopdracht van de Afdeling Sociale Zaken
en Werkprojecten van de gemeente Utrecht.9 Het onderzoek richt zich op de groep
`oudere Abw~IOAW-cliënten' - in de leeftíjd van 45 tot 57,5 jaar - van de

gemeente. Het onderzoek heeft in hoofdzaak tot doelstelling de onderzoeksgroep

beter in kaart te brengen om langs die weg beleid gericht op deze groep cliënten

doeltreffender in te richten. De gegevens voor het onderzoek zijn verkregen door

middel van een schriftelijke enquête. Alle cliënten die op 1 juli 1998 een uitkering

ontvangen - dat betreft 1271 personen -, hebben een vragenlijst toegezonden

gekregen. Er zijn 368 vragenlijsten teruggekomen.

In beide onderzoeken zijn een aantal categorieën van vragen opgenomen die

relevant zijn voor de vraagstelling van dit paper. Dat betreft om te beginnen vragen

naar de persoonlijke kenmerken van de respondenten (geslacht, leeftijd, opleiding,

arbeidsverleden, duur werkloosheid, etniciteit en woonsituatie). Een tweede

categorie betreft vragen naar het inkomen en de materiële leefomstandigheden

(netto inkomen, financiële en materiële situatie). Ten derde zijn vragen gesteld over

welzijn en gezondheid(sbeleving (gezondheid, psychische en fysieke klachten, hoe

vaak ziek, duur ziekte, `vindt u het vervelend werkloos te zijn?', voordelen van

werkloosheid). Als vierde categorie komen werk en werkervaringen aan de orde

(soort baan, soort arbeidscontract, 'waarom bent u weer gaan werken?', kansen op

een reguliere baan). Een vijfde categorie heeft betrekking op deelname aan

maatschappelijke activiteiten (lidmaatschap van vereniging, vrijwilligerswerk,

karweitjes, hobby's). En tenslotte zijn vragen gesteld over activeringsinstrumenten

van de zijde van de gemeente (zoekgedrag, sollicitatieplicht, volgen van opleiding,

wens om te werken, activeringsplan, kansen op werk, verplichtingen en sancties).

8 Roebroek, J.M, A. Bosch, A. van Assen, S. van Bunnik en I. den Rooijen, De effectiviteit van gemeentelijk
arbeidsmarktbeleid. Vooronderzoek naar de opvattingen en ervaringen van Tilburgse (voormalig) werkloze burgers, Tilburg,
1998.
Verkerk, C., Leeftijd, ons een zorg. Onderzoek naar de Utrechtse oudere bijstandscliënten, Utrecht, 1998.

9
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3. De invloed van werkloosheid op de gezondheid(sbeleving)

Om te beginnen is in beide onderzoeken een directe vraag opgenomen inzake de
gezondheid(sbeleving). De score op de vraag `hoe gezond voelt u zich?' (Tabel 1)
maakt duidelijk dat de gezondheid(beleving) van burgers sterk varieert naar de vier
specifieke onderzoeksgroepen. Burgers die het afgelopen jaar een reguliere baan
hebben weten te bemachtigen, schatten hun gezondheidssituatie hoog in. Ongeveer
90 procent van deze groep voelt zich gezond tot redelijk gezond. De
gezondheidsbeleving van burgers met een gesubsidieerde baan is redelijk goed te
noemen met iets meer dan 60 procent die zich gezond tot redelijk gezond voelen en
16,6 procent die zeggen niet-gezond tot redelijk ongezond te zijn. Voor de burgers
met een bijstandsuitkering is de uitkomst minder gunstig. Van alle
bijstandsgerechtigden acht slechts 44,7 procent zich gezond tot redelijk gezond,
terwijl 32,2 procent van hen zich niet-gezond tot redelijk ongezond noemt. Vooral van
oudere bijstandsgerechtigden is de gezondheidsbeleving zwak. Slechts een derde is
van oordeel dat hun gezondheid redelijk tot goed is, terwijl 44,7 procent van de
Utrechtse en 37,7 procent van de Tilburgse oudere bijstandsgerechtigden de
gezondheid slecht tot matig noemt.

Tabel 1: 'Hoe gezond voelt u zich?'

Niet gezond
Redelijk ongezond
Niet ongezondlniet gezond
Redelijk gezond
Gezond

Reguliere Gesubsidieerde Bijstand Bijstand Bijstand
arbeid Arbeid 45-57. 5 jaar 45-57, 5 jaar

Tilburg Utrecht

0,4oIo 3,3oIo 10,4oro 12,30~0 22,5oIo
2,7oIo 10,3oIo 21,8oro 25,4oIo 22,2oro
8,40~0 25,30~0 23,1oIo 27,Oo~o 22,20~0

32,70~0 39,So~o 24,40~0 18,90~0 18,3oIo
55,8oIo 21,30~0 20,30~0 16,40~0 15,OoIo

N- 226 N- 455 N- 385 N- 122 N- 334

Om dit beeld nader aan te scherpen, kunnen de resultaten van twee verdere vragen
inzake gezondheid worden gebruikt. Om te beginnen de vraag 'hoe vaak bent u de
afgelopen drie maanden ziek geweest?'.
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Tabel 2: 'Hoe vaak bent u de afgelopen drie maanden ziek geweest?'

0 keer
1 keer
2 keer
3 keer
~ 3 keer

Reguliere Gesubsidieerde Bijstand Bijstand Bijstand
Arbeid Arbeid 45-57. 5 jaar 45-57, 5 jaar

Tilburg Utrecht

61, 2ol0 43,6oIo 41, 30~0 37, 7 oIo 31, 90~0
33,OoIo 36,OoIo 22,Ooro 24,6oIo 19,Soro

4,OoIo 11,70~0 8,9oIo 11,50~0 12,4oro
0,40~0 2,4oIo 3,50~0 0,8oIo 4.Ooro
1,30~0 6,3oIo 24,3oro 25,40~0 31,9oIo

N-227 N-461 N-385 N-130 N-354

Ook deze cijfers bevestigen het beeld dat burgers met een bijstandsuitkering over
het algemeen minder gezond zijn dan burgers, die recentelijk een reguliere baan
hebben gevonden of gesubsidieerde arbeid verrichten. Van de bijstandsgerechtigde
burgers blijken de ouderen - vooral de Utrechtse - over een zwakkere gezondheid
te beschikken dan de gehele groep.

Tabel 3: 'Duurde (één van) deze ziekte(s) langer dan twee weken?'

Ja
Nee

Reguliere Gesubsidieerde Bijstand Bijstand Bijstand
Arbeid Arbeid 45-57.5 jaar 45-57.5 jaar

Tilburg Utrecht

14,Oo~o 38,1oIo 46,60~0 54,3oIo 52,6oro
86,Oo~o 61,9oro 53,40~0 45,7oIo 47,4oro

N-86 N-252 N-238 N-81 N-334

Dan de vraag naar de duur van die ziektes. Ook de antwoorden op deze vraag
bevestigen het beeld. Regulier werkenden kennen minder langdurige ziektes,
burgers met een gesubsidieerde baan nemen een middenpositie in, terwijl
bijstandsgerechtigde burgers relatief het vaakst langer dan twee weken ziek zijn.
Voor oudere bijstandsgerechtigden geldt dan een nog hogere frequentie.

Op basis van deze cijfers kan een eerste algemene stelling worden geponeerd
inzake de verhouding tussen werkloosheid en gezondheid(sbeleving). Afgaande op
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de gegevens kan worden verondersteld dat verlies van betaald werk, dan wel het
niet-hebben van betaald werk een negatieve invloed heeft op de
gezondheidsbeleving van burgers. Burgers met een gesubsidieerde baan bezitten
een gezondheidsbeleving die het midden houdt tussen regulier werkende voormalig
werklozen en bijstandsgerechtigde burgers.

Deze meer algemene vragen inzake gezondheid(sbeleving) kunnen nader worden
gepreciseerd aan de hand van antwoorden op een serie directe vragen naar het
optreden van psychische en fysieke klachten (zie Tabel 4).

Tabel 4: 'Heeft u vaak, soms of geen last van de volgende klachten?'

Hoofdpijn
Vaak:
Soms:
Niet:

Reguliere Gesubsidieerde Bijstand Bijstand Bijstand
arbeid arbeid 45-57, 5 jaar 45-57, 5 jaar

Tilburg Utrecht

4,70~0 17,70~0 30,90~0 39,60~0 37,20~0
46,Oo~o 45,So~o 36,2oIo 27,90~0 33,20~0
49,30~0 26,50~0 32,90~0 32,40~0 29,50~0

Gespannen gevoel
Vaak:
Soms:

Niet
Moeilijkheden
Spijsvertering

Vaak:
Soms:

Niet:

Neerslachtigheid
Vaak:
Soms:

Niet:

Piekeren
Vaak:
Soms:

Niet:

Pijn in de rug
Vaak:
Soms:

Niet:

12,Ooro 21,4oro 40,2oro 48,6oro 45,Ooro
47,OoIo 44,40~0 35,40~0 32,40~0 34,40~0
41,Oo~o 34,2oro 24,3oIo 19,Oo~o 20,50~0

4,70~0 7,30~0 9,2oro 12,4"~0 17,20~0
6,60~0 15,50~0 17,30~0 23,60~0 21,50~0

88,70~0 77,loro 73,60~0 64.Oo~o 61,30~0

3,30~0 9,90~0 25,20~0 27,60~0 29,80~0
25,loro 32,80~0 29,7oro 34,70~0 37,8oro
61,60~0 57,40~0 45,Oo~o 37,80~0 32,40~0

12,OoIo 20,2oro 37,Ooro 40,20~0 41,1oIo
47,OoIo 47,40~0 36,7oIo 41,2oIo 39,40~0
41,OoIo 32,40~0 26,30~0 18.60~0 19,50~0

10,30~0 30,10~0 39,5oIo 52.30~0 44,90~0
28,OoIo 33,20~0 29,10~0 28,So~o 28.70~0
61,70~0 36,80~0 31,40~0 18,90~0 26,40~0

Vermoeid, slap, hangerig
Vaak: 9,90~0 21,70~0 35,30~0 41,7oIo 37,30~0

Soms: 50,20~0 39,30~0 30,4oIo 29,10~0 37,60~0
Niet: 39,90~0 39,Oo~o 34,40~0 29,10~0 25,1oIo
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Humeurig, prikkelbaar
Vaak:
Soms:
Niet:

Slapeloosheid

Duizeligheid

Hartkloppingen

Benauwd gevoel

3, 3ol0 9, 4ol0 21, l o~0 27, l o~0 22, 70~0
31,5oIo 42,4oro 38,Ooro 37,50~0 43,SoIo
65,30~0 48,10~0 40,9oIo 35,4oIo 33,80~0

1,4oro 16,3oro 28,Ooro 36,60~0 36,6oro
22,2oIo 30,2oIo 23,OoIo 21,80~0 31,5oro
76,4oro 53,Soro 49,Oo~o 41,60~0 31,9oro

Vaak:
Soms:

Niet:

1,40~0 8,30~0 18,So~o 21,20~0 22,50~0
9,OoIo 23,1 oIo 27,1 oro 28,3oro 29,8oro

89,6oro 68,6oro 54,4oIo 50,5oIo 47,6oIo

Vaak:
Soms:

Niet:

0,90~0 5,OoIo 17,7oIo 20.60~0 19,50~0
10,30~0 19,5oIo 18,3oIo 20,60~0 27,70~0
88,7oro 75,5oro 64,Oo~o 58,So~o 52,Soro

Vaak:
Soms:

Niet:

1,9oIo 6,4oro 18,5oro 17,9oro 24,6oro
B,OoIo 22,1oro 20,Soro 24,2oro 28,3oIo

90,loro 71,5oro 60,7oro 57,9oIo 47,loro

Vaak:
Soms:

Niet:

N-217 N-352 N-333 N-97 N-272

Tabel 4 maakt het mogelijk het algemene gevoelen van gezond, dan wel ongezond

zijn, wat nader te onderbouwen. De verschillen tussen de diverse groepen blijven

duidelijk zichtbaar. De burgers die het afgelopen jaar reguliere arbeid hebben

gevonden, blijken veel minder last te hebben van de opgesomde klachten, dan de

andere drie groepen. De groep burgers met een gesubsidieerde baan scoort

gemiddeld, al springt de klacht van pijn in de rug er hier wel uit. Opvallend is de

algemeen zwakke score van de burgers in de bijstand, en dan vooral de ouderen

onder hen. Waar 32,2 procent van alle burgers, 37,3 procent van de oudere

bijstandsgerechtigden in Tuilburg en 44,7 procent in Utrecht verklaren zich niet

gezond of redelijk ongezond te achten (Tabel 1), blijken achter deze cijfers hoge

percentages van burgers schuil te gaan die vaak last hebben van hoofdpijn, een

gespannen en nerveus gevoel, neerslachtigheid, piekeren, pijn inde rug,

humeurigheid en prikkelbaarheid en slapeloosheid. De categorieën 'vaak' en 'soms'

samenvoegend, scoren hoofdpijn (67,1 - 67,5 - 70,4 procent), gespannen en

nerveus gevoel (75,6 - 81,0 - 79,5 procent), piekeren (73,7 - 81,4 - 80,5 procent)

en een vermoeid en hangerig gevoel (65,7 - 70,8 - 74,9 procent) hoog.

15
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4. Meetinstrumenten en analyse

De drie dimensies van gezondheid - gezondheidsbeleving, het aantal keren dat

men de afgelopen drie maanden ziek is geweest en psychische en fysieke klachten

- en de mate waarin zij beïnvloed worden door, dan wel zelf invloed hebben op

werkloosheid worden, om een aantal redenen gescheiden geanalyseerd. Op de

eerste plaats verwijst een subjectief goede of slechte gezondheidsbeleving niet per

definitie naar een objectief goede of slechte gezondheid (meer of minder vaak ziek

zijn, dan wel meer of minder psychische en fysieke klachten hebben). Op dezelfde

manier is `ziek zijn' niet (altijd) hetzelfde als last hebben van de in tabel 4 genoemde

psychische en fysieke klachten. Op de tweede plaats is een onderscheid tussen

gezondheidsbeleving, ziek zijn en het last hebben van fysieke en psychische

klachten relevant, omdat in dit paper uitgegaan wordt van de vooronderstelling dat in

de relatie tussen werkloosheid en gezondheid(sbeleving) de psychische dimensie

een belangrijkere rol speelt, terwijl bij de omgekeerde relatie, die tussen gezondheid

en werkloosheid, de fysieke dimensie een groter gewicht in de schaal legt. Binnen dit

laatste verband kan ook de gezondheidsbeleving een belangrijke rol spelen, met

name waar het de invloed van de gezondheid op de duur van de werkloosheid en het

zoekgedrag richting betaalde arbeid betreft.

Om de uitkomsten van het onderzoek overzichtelijk te houden, zijn alle variabelen in
dezelfde richting ge(her)codeerd: hoe hoger de score, des te slechter de gezondheid,

dat wil zeggen: een hogere score verwijst naar een slechtere gezondheidsbeleving,

naar het 'vaker ziek zijn' en naar meer last hebben van psychische en fysieke

klachten.

De samenhang tussen deze laatste klachten is geanalyseerd met behulp van

factor- en betrouwbaarheidsanalyse. Op `moeilijkheden met de spijsvertering''o na

blijken de klachten tezamen één empirisch sterke factor te vormen, die als

`psychische en psychosomatische klachten' worden benoemd (zie Tabel 2- Bijlage

1). Op de geldigheid van dit meetinstrument (dat is geconstrueerd door de scores op

de oorspronkelijke items bij elkaar op te tellen) valt uiteraard wel het één en ander af

te dingen, aangezien niet van alle klachten met zekerheid gezegd kan worden of zij

~o De communaliteit (hZ) van deze variabele is lager dan .20.
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somatisch of psychosomatisch van aard enlof karakter zijn. Om twee redenen wordt

de naamkeuze echter verantwoord geacht. Ten eerste vanwege de redelijk tot goede

betrouwbaarheid (Cronbachs alpha) van het meetinstrument voor zowel de Tilburgse

als de Utrechtse populatie. Ten tweede vanwege de hoge samenhang tussen de

'zuiver' psychische klachten ('gespannen gevoel', `neerslachtigheid', 'piekeren' en

'humeurig, prikkelbaar') enerzijds en de (psycho)somatische klachten anderzijds,

alsmede de hoge samenhang tussen de (psycho)somatische klachten onderling. Dit

behoeft eigenlijk geen verbazing, aangezien psychische klachten, zeker wanneer zij

lang aanhouden, hun uitwerking op 'het fysiek' veelal niet missen, terwijl omgekeerd

fysieke klachten het psychisch welbevinden ook niet bevorderen. Daarnaast kunnen

klachten die in aanleg psychisch zijn, op termijn fysiek worden en omgekeerd. Zo is

bijvoorbeeld bekend dat slapeloosheid - veroorzaakt door psychische problemen -

op lange termijn de weerstand van mensen afbreekt en tot fysieke klachten leidt.

Omgekeerd zijn fysieke klachten vaak de oorzaak van niet of slecht slapen, wat op

den duur kan leiden tot grote psychische ontreddering.

De samenhang tussen de drie dimensies van gezondheid staat vermeld in Tabel 3

van de Bijlage 1. Het gaat meer concreet om de relatie tussen gezondheidsbeleving,

het 'aantal keren ziek zijn' en psychische en psychosomatische klachten. Voor alle

vijf onderscheiden groepen blijkt de correlatie tussen gezondheidsbeleving en

psychische en psychosomatische klachten het hoogst te zijn. Vooral onder (oudere)

bijstandsgerechtigden kan gesproken worden van een uitermate hoge samenhang

(Tilburgse bijstandscliënten 0.68, oudere Tilburgse bijstandscliënten 0.67 en oudere

Utrechtse bijstandscliënten 0.69). Daarmee is - met wat hierboven over laatst

genoemde klachten is gezegd - nog niet gezegd dat de gezondheidsbeleving van

burgers vooral `tussen de oren' zit. Ook tussen de andere twee indicatoren bestaat

enige relatie, al is deze geringer dan die tussen gezondheidsbeleving en psychische

en psychosomatische klachten. De samenhang tussen het 'aantal keren ziek zijn' en

psychische en psychosomatische klachten is zeker voor bijstandscliënten eveneens

relatief hoog (0.57, 0.58 en 0.68). Voor burgers die het afgelopen jaar regulier zijn

uitgestroomd bedraagt deze samenhang 0.30 en voor burgers met een

gesubsidieerde baan 0.44. De samenhang tussen gezondheidsbeleving en het

'aantal keren ziek zijn' is het zwakst voor alle groepen, behalve voor burgers die zijn

uitgestroomd naar reguliere arbeid: onder deze groep is de samenhang tussen
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gezondheidsbeleving en het aantal keren ziek zijn (0.34) hoger dan de correlatie

tussen het 'aantal keren ziek zijn' en psychische en psychosomatische klachten
(0.30). Verder kan worden opgemerkt dat in meer algemene zin de correlaties tussen
de drie dimensies van gezondheid voor burgers met een (gesubsidieerde) baan veel
lager zijn dan voor bijstandsgerechtigde burgers.

De eerste relatie die wordt onderzocht is die tussen werkloosheid als

maatschappelijk fenomeen (verslechterde inkomenssituatie en (ervaren)

maatschappelijke positie, onzekerheid over de toekomst, moeilijke situaties,
inperking van het activiteitenpatroon, het op zoek moeten naar nieuwe

doeloriëntaties en het missen van bevrediging in werk en persoonlijke contacten) en
gezondheid van burgers in de bijstand. Om dit geheel van `negatieve effecten' van
werkloosheid operationeel te maken zijn vier meetinstrumenten geconstrueerd

waarvan - naast de hoogte van het inkomen (het betreft hier het netto

gezinsinkomen per maand) - de invloed op gezondheid(sbeleving) wordt
onderzocht.

Op de eerste plaats betreft dat een variabele die verwijst naar de ervaren

financiële situatie in vergelijking met anderen en de (on)tevredenheid daarmee
(Bijlage 1- Tabel 4). Deze variabele bestaat uit een optelsom van scores op de
oorspronkelijke items, die tezamen één empirisch sterke factor vormen. Hoe hoger

de score, des te positiever wordt de financiële en materiële situatie ervaren en

beoordeeld. Het meetinstrument is onder oudere bijstandsgerechtigden (in zowel
Utrecht als Tilburg) overigens empirisch minder sterk dan onder de totale populatie

bijstandsgerechtigden in Tilburg, wat blijkt uit een lagere verklaarde variantie, een

lager betrouwbaarheid alsook lagere communaliteiten en ladingen voor oudere

bijstandsgerechtigden.

De tweede variabele heeft betrekking op de onzekerheid over de toekomst.

Deze variabele is geoperationaliseerd op basis van de vraag hoe groot de

bijstandsgerechtigde de kans acht om binnen een halfjaar weer werk te hebben.

Deze kans kan als heel klein (1) tot heel groot (5) worden ingeschat. Opname van

deze variabele reduceert het aantal cases in het geval van de Tilburgse populatie,

omdat deze vraag in Tilburg alleen is gesteld aan burgers die een sollicitatieplicht

hebben.
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Daarna is de variabele 'moeilijke situaties' geoperationaliseerd. Moeilijke

situaties verwijzen onder meer naar het indienen van een verzoek om financiële

steun, zoals het aanvragen van huursubsidie, bijzondere bijstand, subjectsubsidie of
andere vormen van lokale inkomensondersteuning. Verondersteld wordt dat

dergelijke situaties vooral als 'moeilijk' worden ervaren - en derhalve van invloed

zijn op de (psychische) gezondheid van burgers - ingeval sprake is van

(on)tevredenheid over de dienstverlening van de zijde van de Gemeentelíjke Sociale
Dienst (GSD). Dat leidt tot de stelling dat burgers die ontevreden zijn over de

dienstverlening meer last hebben van psychische klachten. Om deze stelling te

onderzoeken, is - met behulp van factoranalyse (Bijlage 1- Tabel 5) - een

variabele geconstrueerd die de (on)tevredenheid over de GSD op een aantal punten

weergeeft. Het betreft hier zaken als de ervaren gang van zaken tijdens

heronderzoekgesprekken, de mate waarin de GSD rekening houdt met wensen en

eigen mening van de cliënten, de eerlijkheid, partijdigheid en persoonlijkheid van de

GSD zoals cliënten deze ondervinden, de mate waarin bijstandsgerechtigde burgers

zich `van het kastje naar de muur gestuurd' voelen, etc. Een hogere score wijst op

een grotere tevredenheid over de dienstverlening van de zijde van de GSD.

Tenslotte het beperken van het activiteitenpatroon. In meest brede zin

participeert iedere burger wel op de een of andere manier aan de samenleving. Het
is derhalve moeilijk vast te stellen welke vorm van beperken van activiteiten van

invloed is op de gezondheid(sbeleving) van burgers. De vooronderstelling luidt dat
met name het verlies van persoonlijke contacten (met collega's) en het gebrek aan
financiële middelen om bijvoorbeeld lid te worden van een vereniging door burgers
als nadelige gevolgen van werkloosheid worden ervaren. Op basis van dit

uitgangspunt hebben is een dichotome variabele geconstrueerd die aangeeft of er

wel of geen sprake is van participatie: parttime betaald werken, vrijwilligerswerk

verrichten of lid zijn van een vereniging. Als burgers op tenminste één van deze drie
terreinen actief zijn, wordt verondersteld dat zij `wel participeren'.

Deze analyse levert een eerste algemene conclusie inzake de relatie tussen

werkloosheid en gezondheid. Vervolgens is in deze samenhang de vraag aan de
orde waarom het 'hebben van een baan' gepaard gaat met een betere

gezondheid(sbeleving). Heeft dit te maken met de hoogte van het inkomen, de mate

van tevredenheid met de financiële en materiële situatie enlof de bevrediging die
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`werken' schenkt? De hoeveelheid bevrediging die werken schenkt, wordt

verondersteld onder andere af te hangen van de mate waarin de baan aansluit bij de
interesses, werkervaring eNof opleiding van burgers. Teneinde meer zicht te krijgen
op de factoren die van invloed zijn op de gezondheid(sbeleving) van burgers met een
reguliere of gesubsidieerde baan, is derhalve een tweede relatie onderzocht

betreffende de invloed van bovengenoemde baangerelateerde aspecten - inkomen,
tevredenheid met de financiële en materiële situatie, aansluiting van het werk bij
interesse, werkervaring en opleiding en de mate waarin de baan beschouwd wordt
als de baan die men ook zou willen hebben" - op de gezondheid(sbeleving) van
deze burgers. Voor de burgers met een gesubsidieerde baan is tevens de variabele
`Vindt u zelf uw baan een "echte" baan?' als predictor in het model opgenomen.

Omdat de negatieve gevolgen van werkloosheid op sommige categorieën

bijstandsgerechtigden zwaarder kunnen doorwerken dan op andere (zie pagina 6),

wordt in derde instantie ingegaan op de vraag naar de mate waarin een aantal
interactieve variabelen (leeftijd, sekse, inkomen, gezinssituatie, duur van de

werkloosheid, opleiding en arbeidsethos) de relatie tussen werkloosheid en

gezondheid beïnvloeden. Vanwege het grote aantal modelparameters dat dit tot
gevolg zal hebben is er voor gekozen de relatie tussen genoemde variabelen en den
gezondheid(sbeleving) van bijstandsgerechtigde burgers in kaart te brengen.

Strikt genomen wordt op deze manier niet gecontroleerd op interactie-effecten.

Voor bepaalde categorieën bijstandsgerechtigden - bijvoorbeeld ouderen en laag
opgeleiden - kan immers ook - vanwege hun oudere leeftijd, respectievelijk hun

vaak ongezondere leef-en consumptiepatroon - sprake zijn van een absoluut
slechtere gezondheid. Opname van alle mogelijke interactie-termen leidt echter tot
een dermate groot aantal modelparameters dat de schatters - zeker bij het relatief
geringe aantal cases - zeer inefficiënt worden. Op de tweede plaats worden
eventuele directe effecten, in plaats van interactie-effecten vanzelf ontmaskerd door
deze te vergelijken met de resultaten onder burgers met een gesubsidieerde of
reguliere baan. Als lager opgeleiden in de bijstand ongezonder zijn dan hoger
opgeleiden - niet door de zwaardere invloed die werkloosheid op hun gezondheid

„
Het gaat hier om de volgende items: " Sluiten uw werkzaamheden aan bij uw interesses enlof werkervaring?" "Sluiten uw
werkzaamheden aan bij uw opleiding?" "Is de baan die u op dit moment heeft ook het soort baan dat u graag zou willen
hebben?" De antwoordcategorieën van de eerste twee genoemde items zijn gedichotomiseerd in [1] ja; [2] nee. De eerste
categorie dient aIs referentiecategorie.
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heeft, maar door de vaak ongezondere leefstijl van lager opgeleiden - moet een
dergelijk verschil tussen hoger en lager opgeleiden ook zichtbaar zijn onder burgers
met een baan.

Vanwege de verwachte non-lineaire relatie tussen gezondheid en
respectievelijk leeftijd en duur van de werkloosheid (zie pagina 6) zijn deze laatste
variabelen gedummyficeerd. Het arbeidsethos is geoperationaliseerd aan de hand
van twee meningsvragen over de voor- en nadelen van werkloosheid1z. Het resultaat
is een variabele die uit 4 categorieën bestaat - hoe hoger de score, des te hoger
het arbeidsethos: (1) werkloos-zijn niet vervelend vinden, wel voordelen zien van
werkloosheid; (2) werkloos-zijn niet vervelend vinden, geen voordelen zien van

werkloosheid; (3) werkloos-zijn wel vervelend vinden, wel voordelen zien van
werkloosheid; (4) werkloosheid wel vervelend vinden, geen voordelen zien van

werkloosheid. In het geval van burgers met een gesubsidieerde of reguliere baan
gaat het daarbij uiteraard om hun mening over hun werkloze situatie in het verleden.

Indien de negatieve gevolgen van werkloosheid voor de gezondheid van werkloze
burgers groter zijn, naarmate het arbeidsethos hoger is - m.a.w. arbeidsethos heeft

een negatief effect op gezondheid -, kan worden verondersteld dat van het

arbeidsethos - zoals hier geoperationaliseerd - voor burgers met een baan juist

een positief effect uitgaat op gezondheid. Immers, hoe vervelender de werkloosheid

in het verleden ervaren wordt, des te positiever wordt de verwijzigde situatie, het
hebben van een baan, beoordeeld. Hierbij moet uiteraard opnieuw rekening worden

gehouden met de eerder genoemde, baangerelateerde aspecten - waarvan wordt
verondersteld dat deze indicatief zijn voor de bevrediging die het verrichten van

arbeid schenkt.

Als laatste stap in het onderzoek naar de invloed van werkloosheid op gezondheid
en gezondheidsbeleving worden de resultaten voor de totale populatie

bijstandsgerechtigden in Tilburg vergeleken met die onder oudere
bijstandsgerechtigden (tussen de 45 en de 57,5 jaar oud) in Tilburg en in Utrecht. De
laatste twee worden daarbij ook onderling in vergelijking genomen. Eerst wordt - op
basis van een gepoolde dataset waarin de Utrechtse data gekoppeld zijn aan de op
leeftijd geselecteerde Tilburgse - nagegaan of significante verschillen in

12 Het aat hier om de vol ende twee vra en: 1. "Vindt u het vervelend om werkloos te zi n?" antwoordcate orieën: 1 a; 29 9 9 1 ( 9 [ 1 1 []
nee). 2. "Vindt u er ook voordelen aan zitten werkloos te zijn?" (antwoordcategorieën: [1] ja; [2] nee).
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gezondheid(sbeleving) bestaan tussen oudere bijstandsgerechtigde burgers in
Tilburg en Utrecht. Vervolgens wordt de relatie tussen werkloosheid als
maatschappelijk fenomeen' en gezondheid(sbeleving) voor beide groepen apart
geanalyseerd.13

Dan de omgekeerde relatie, te weten de mate waarin gezondheid (dan wel
gezondheidsbeleving) van invloed is op: (a) het risico werkloos te worden of een
baan te vinden; (b) duur van de werkloosheid - beide relaties (a) en (b) liggen in het
heuristisch model ten grondslag aan de invloed van de gezondheidssituatiel
gezondheid(sbeleving) op werkloosheid - en (c) het zoekgedrag richting betaalde
arbeid, de afweging van voor- en nadelen van werkloosheid en het vertouwen in de
toekomst. De eerste relatie is op basis van de beschikbare data niet te onderzoeken,
omdat daarvoor paneldata en een dynamisch model vereist zijn. Dit geldt in zekere
zin ook voor de tweede relatie. Desalniettemin is er voor gekozen om een model te
schatten met de duur van de werkloosheid als afhankelijke en gezondheid als
onafhankelijke variabele. Op basis hiervan kunnen geen 'harde' antwoorden worden
gegeven op de vraag of gezondheid(sbeleving) van invloed is op de duur van de

werkloosheid of dat, omgekeerd, langdurig werklozen gezonder of ongezonder zijn.
Door opname van andere individuele kenmerken - de zogenaamde interactieve
variabelen - en het vergelijken van de percentages verklaarde variantie in beide
modellen kan echter wel een indruk worden verkregen van de aard van de relatie, al

is de (empirische) wederkerigheid bij gebruik van cross-sectionele data moeilijk uit te
zuiveren.

De derde genoemde relatie levert daarom de meest heldere inzichten op inzake

de invloed die gezondheid(sbeleving) heeft op het arbeidsmarktgedrag van werkloze
burgers. Dat geldt in het bijzonder voor de vraag in welke mate

gezondheid(sbeleving) het zoekgedrag richting betaalde arbeid be~invloedt. Omdat in

dit kader van de veronderstelling wordt uitgegaan dat niet alleen concreet

zoekgedrag, maar, in sterkere mate, ook de wens om betaalde arbeid te verrichten

samenhangt met de gezondheid(sbeleving) van burgers in de bijstand, is een

variabele geconstrueerd waarin beide aspecten vertegenwoordigd zijn. Deze

13
Vanwege een 'invoerfout' in de Utrechtse dataset kan het effect van het inkomen helaas niet gemeten worden. terwijl
vragen over de dienstverlening van de zijde van de Sociale Dienst niet gesteld zijn. Om beide steden zo zuiver mogelijk te
kunnen vergelijken, zijn in het Tilburgse model beide variabelen eveneens weggelaten.
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variabele bestaat uit vier categorieën. Een hogere score verwijst naar een `actievere'

houding14: (1) wil niet betaald werken, zoekt momenteel niet naar werk; (2) wil niet

werken, zoekt momenteel wel naar werk; (3) wil wel werken, maar zoekt niet naar

werk; (4) wil wel werken en zoekt ook naar werk.

Inzake de invloed van gezondheid op de afweging van voor- en nadelen van

werkloosheid en het vertrouwen in de toekomst wordt verwezen naar de eerder

genoemde operationalisatie van 'arbeidsethos' en 'het inschatten van de kans om

binnen een half jaar weer werk te hebben'. Ook hier geldt dat de wederkerigheid van

de relatie niet helemaal is uit te zuiveren - beïnvloedt een gering vertrouwen in het

vinden van een baan de gezondheid(sbeleving), of schatten burgers hun kansen op

betaald werk lager in, omdat zij zich ongezond voelen. Maar opnieuw kan op basis

van het vergelijken van de relatie met andere kenmerken, alsmede de percentages

verklaarde variantie wel een indruk worden verkregen van de aard van de relatie.

In de volgende paragraaf worden de resultaten besproken. Alle modellen zijn

geschat met behulp van multiple regressie analyse. Zoals eerder opgemerkt zijn de

drie dimensies van gezondheid alle ge(her)codeerd in negatieve richting, dat wil

zeggen dat een hogere score wijst op een slechtere gezondheidsbeleving, 'vaker

ziek zijn' en een frequenter optreden van psychische en psychosomatische klachten.

5 Resultaten

5.1 De invloed van werk(loosheid) op gezondheid(sbeleving)

Aan de hand van Tabel 6 in Bijlage 1, die is gebaseerd is op de Tilburgse populatie,

wordt een eerste indruk verkregen van de invloed die de negatieve gevolgen van

werkloosheid - oftewel werkloosheid als maatschappelijk fenomeen - hebben op

de gezondheid(sbeleving) van burgers in de bijstand. In bivariaat verband zijn de

resultaten conform de verwachtingen: naarmate burgers meer tevreden zijn over hun

financiële en materiële situatie, hun kansen om binnen een halfjaar werk hoger in

schatten, tevredener zijn over de dienstverlening van de zijde van de Gemeentelijke

Sociale Dienst en wanneer zij deelnemen aan parttime betaald werk, vrijwilligerswerk

14 Omdat gezondheid geacht wordt in eerste instantie een grote invloed te hebben op de houding richting betaalde arbeid en
pas in tweede instantie op concreet zoekgedrag worden categorie 2 en 3 bewust niet omgedraaid.
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of het verenigingsleven, hebben zij een minder slechte gezondheidsbeleving, zijn zij
minder vaak ziek en hebben zij minder last van psychische en psychosomatische
klachten. Een laag inkomen heeft alleen effect op de gezondheidsbeleving van
burgers ín de bijstand.

In multivariaat verband heeft evenwel slechts de kans om binnen een half jaar
werk te vinden invloed op zowel gezondheidsklachten, het 'vaker ziek zijn' als
gezondheidsbeleving. Ontevredenheid met de financiële en materiële situatie
beïnvloedt daarnaast alleen het optreden van psychische en psychosomatische
klachten en niet de gezondheidsbeleving en het 'vaker ziek zijn'. De eerste algemene
bevinding luidt derhalve: een gering vertrouwen in het vinden van een betaalde baan
in de toekomst komt de gezondheid van bijstandsgerechtigden in alle opzichten niet
ten goede, terwijl burgers die ontevreden zijn over hun financiële en materiële
situatie meer last hebben van psychische en psychosomatische klachten.

Het is verleidelijk op basis van deze bevindingen de conclusie te trekken dat een
betaalde baan enlof een inkomensverbetering de gezondheid van deze groep
(aanzienlijk) kan verbeteren. Zonder deze hypothese geheel en al te willen
verwerpen, moet hierbij toch een aantal kanttekeningen worden geplaatst.

Allereerst heeft de inkomenspositie als zodanig geen invloed op de gezondheid
van bijstandsgerechtigde burgers, maar speelt de ervaren financiële en materiële
situatie in vergelijking met anderen en de ontevredenheid daarmee - het gaat hier
om zaken als rondkomen, sparen, de financiële mogelijkheden van het huishouden,
levensstandaard en financiële zekerheid - een rol het verklaren van hun
gezondheid - i.e. psychische en psychosomatische klachten. Tegen (wellicht) de
verwachting in, blijken beide aspecten voor deze groep slechts zwak samen te
hangen (r-.13), terwijl deze samenhang voor burgers met een gesubsidieerde of een
reguliere baan veel hoger is (respectievelijk r-.30 en r-.36).

Op de tweede plaats is de variantie - met name waar het de
gezondheidsbeleving en het'aantal keren ziek zijn' betreft - die door de genoemde
factoren wordt verklaard erg laag - respectievelijk 9 en 6 procent. Voor psychische
en psychosomatische klachten ligt dit percentage hoger, namelijk 15 procent.
Werkloosheid heeft dus vooral invloed op psychische en psychosomatische klachten
en veel minder op de gezondheidsbeleving en het 'vaker ziek zijn'.
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Ten derde kan de relatie ook andersom liggen: naarmate burgers zich
ongezonder voelen, schatten zij hun kansen op betaalde arbeid lager in en is hun
algemeen welbevinden - onder andere waar het financieel en materieel

welbevinden betreft - lager. Op de vierde plaats moet nog duidelijk worden wat de
invloed is van leeftijd, duur van de werkloosheid, opleiding, arbeidsethos, etc. Op de
vijfde plaats leidt het hebben van `een' baan niet per definitie tot een betere
gezondheid.

Om met dit laatste te beginnen. In Tabel 7 van Bijlage 1 wordt zichtbaar welke voor
er gesubsidieerd en regulier werkenden de invloed op gezondheid is van het hebben
van een baan die burgers niet willen, die niet past bij de opleiding enlof werkervaring,
die niet aansluit bij de interesse en die - dit geldt alleen voor burgers met een

gesubsidieerde baan - niet als een `echte' baan15 wordt beschouwd. Gesubsidieerd
werkenden die niet de baan hebben die zijn eigenlijk zouden willen hebben, kennen
een slechtere gezondheidsbeleving, zijn vaker ziek en ondervinden meer last van

psychische en psychosomatische klachten. Burgers met een reguliere baan ervaren

meer last van psychische en psychosomatische klachten wanneer zij een baan

hebben die niet aansluit bij hun interesse enlof werkervaring. Daarnaast kennen

burgers met een gesubsidieerde baan een slechtere gezondheidsbeleving naarmate

de ontevredenheid met de financiële en materiële situatie groter is, terwijl deze
laatste factor voor regulier werkenden het psychisch welbevinden negatief

beïnvloedt. Over het algemeen blijkt dat ook - evenals onder bijstandsgerechtigden
- voor deze twee groepen de variantie in psychische en psychosomatische klachten

beter door `arbeidsgerelateerde kenmerken' verklaard wordt dan dat dit het geval is

voor gezondheidsbeleving en 'aantal keren ziek zijn'.

Tot op heden bestaat dus alle reden aan te nemen dat werkloosheid - met name de

negatieve gevolgen ervan in termen van ontevredenheid (onder andere in

vergelijking met anderen) met de financiële en materiële situatie enerzijds en gering

een vertrouwen in het vinden van werk anderzijds - vooral van invloed is op

psychische en psychosomatische klachten, terwijl anderzijds het hebben van een

`niet-ideale' baan vooral de psychische gezondheid van burgers negatief beïnvloedt.

,5
Omdat deze variabelen onderling sterk samenhangen en tezamen één conceptueel blok vormen, heeft simultane opname
van al deze variabelen tot gevolg dat ín een aantal gevallen geen van deze variabelen nog een significant effect heeft. Dit
wordt ook wel over-operatíonalisatie genoemd. Op empirische gronden (hoogste bivariate samenhang met gezondheid en
beste fit) is daarom uit elk blok de belangrijkste variabele gekozen
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De gezondheidsbeleving van burgers en het aantal keren dat zij ziek zijn wordt veel

minder door deze factoren verklaard.

De relatie met persoonlijke kenmerken, duur van de werkloosheid en arbeidsethos

Het verder uiteenrafelen van de relatie tussen werkloosheid en gezondheid door
rekening te houden met persoonlijke kenmerken (leeftijd, sekse, gezinssituatie,
opleiding, inkomen), duur van de werkloosheid en arbeidsethos van werkloze en
werkende burgers levert een aantal interessante inzichten op.

Gezondheidsbeleving

Het blijkt heel moeilijk om vat te krijgen op de gezondheidsbeleving van

bijstandsgerechtigde burgers in Tilburg (Bijlage 1- Tabel 8). Het percentage
variantie dat verklaard wordt door persoonskenmerken, duur van de werkloosheid en
arbeidsethos is erg laag, slechts 7 procent en dit neemt toe tot 9 procent wanneer

rekening wordt gehouden met de zogenaamde `negatieve gevolgen' van

werkloosheid. In multivariaat verband hebben alleen opleiding en inkomen een
significant effect op gezondheidsbeleving (f3- -.14, respectievelijk -.14): naarmate de

opleiding en het inkomen hoger zijn, is de gezondheidsbeleving van
bijstandsgerechtigde burgers minder slecht. Dit effect verdwijnt wanneer rekening

wordt gehouden met de ingeschatte kans om binnen een half jaar werk te vinden:

hoger opgeleiden en burgers met een hoger inkomen voelen zich gezonder, omdat

zij hun kansen op het vinden van een betaalde baan hoger inschatten dan lager

opgeleiden, respectievelijk burgers met een lager inkomen. Dit bevestigt de

hypothese dat de negatieve gevolgen van werkloosheid op hoger opgeleiden en
burgers met een hoger inkomen minder sterk doorwerken dan op lager opgeleiden

en lagere inkomensgroepen. Dit heeft te maken met het verschil in vooruitzichten op

werk in de toekomst. Er lijkt geen sprake te zijn van een absoluut slechtere
gezondheidsbeleving voor lager opgeleiden en lagere inkomensgroepen -

bijvoorbeeld vanwege hun, in het algemeen, slechtere leefgewoonten. Dat blijkt uit
het feit dat de gezondheidsbeleving onder burgers met een gesubsidieerde of
reguliere baan niet verklaard kan worden door opleiding en inkomen (Bijlage 1-

Tabel 8).
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De sterke invloed van opleiding op gezondheidsbeleving16 blijkt ook uit het feit dat,
terwijl in bivariaat verband geen significant verschil in gezondheidsbeleving lijkt te
bestaan tussen oudere bijstandsgerechtigden in Tilburg en Utrecht (Bijlage 1- Tabel
11), wel een duidelijk verschil zichtbaar wordt wanneer wordt gecontroleerd voor
opleiding: omdat het percentage hoger opgeleiden in de bijstand in Utrecht veel
hoger is dan in Tilburg", onderdrukt het niet-verdisconteren van opleiding in het
model het oorspronkelijk zwakke verband tussen woonplaats (Utrecht of Tilburg) en
gezondheidsbeleving.

Overigens blijkt het beter mogelijk vat te krijgen op de gezondheidsbeleving van
oudere bijstandsgerechtigden in Utrecht dan op de gezondheidsbeleving van oudere
bijstandsgerechtigden in Tilburg. Het percentage variantie dat verklaard wordt door
persoonskenmerken (in het bijzonder opleiding) is voor Utrecht 9 procent en dit stijgt
tot 19 procent wanneer ook tevredenheid met de financiële en materiële situatie, de
ingeschatte kansen op het vinden van een baan binnen een half jaar en participatie
opgenomen worden (Bijlage 1- Tabel 12): is de tevredenheid groter en de
ingeschatte kansen op het vinden van een baan beter, dan is sprake van een minder

slechte gezondheidsbeleving; het op enigerlei wijze participeren komt de

gezondheidsbeleving eveneens ten goede. Voor oudere bijstandsgerechtigden in

Tilburg blijkt zulks veel minder het geval. Met name tevredenheid met de financiële

en materiële situatie heeft, in vergelijking tot de Utrechtse populatie, een zeer gering

effect, terwijl daarnaast ook de invloed van vooruitzichten op werk en participatie

zeer beperkt is. Overigens is ook geen van de genoemde (geringe) effecten

significant.

Een ander verschil tussen oudere bijstandsgerechtigden in Tilburg en Utrecht

betreft het feit dat de duur van de werkloosheid voor de Utrechtse burgers geen

invloed heeft op gezondheidsbeleving, terwijl in Tilburg langdurig werklozen -

langer dan 10 jaar werkloos - een zwakkere gezondheidsbeleving hebben dan

burgers die korter dan een jaar werkloos zijn. Omdat duur van de werkloosheid onder

de Tilburgse populatie als geheel geen significante invloed heeft op

gezondheidsbeleving, lijkt vooral de combinatie 'ouder zijn dan 45 jaar' en 'langer

dan 10 jaar werkloos' een `risico-element' te herbergen - althans voor Tilburg. In

,6
De invloed van inkomen kan, vanwege een invoerfout in de Utrechtse dataset, helaas niet berekend worden. Om beide
steden zo zuiver mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken, is inkomen in het 'Tilburgse model' ook weggelaten.
Nader onderzoek moet uitwijzen of het hier alleen om steekproefverschillen gaat of dat de Tilburgse bijstandsgerechtigde
populatie ook daadwerkelijk anders van samenstelling is dan de Utrechtse.

n
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Utrecht zijn het immers - evenals voor de Tilburgse bijstandsgerechtigde populatie
als geheel - slechte vooruitzichten op betaald werk en daarnaast - alleen in
Utrecht - ontevredenheid met de financiële en materiële situatie en een gering
niveau van activiteiten die leiden tot een slechtere beleving van de gezondheid.

Dat het vinden van een (reguliere) baan de gezondheidsbeleving van
bijstandsgerechtigde burgers niet altijd ten goede komt, blijkt uit het feit dat - onder
burgers die het afgelopen jaar een baan gevonden hebben op de reguliere
arbeidsmarkt - met name de groep die langer dan 10 jaar werkloos is geweest, een
duidelijk slechtere gezondheidsbeleving kent dan burgers die korter dan een jaar
werkloos zijn geweest alvorens een reguliere baan te vinden (b-1.03). Het effect blijft
bovendien bestaan, ook na controle voor tevredenheid met de financiële en materiële
situatie, tevredenheid met de baan, etc. Op de tweede plaats kennen burgers met
een gesubsidieerde baan, welke niet de baan is die men eigenlijk zou willen hebben,
eveneens een slechtere gezondheidsbeleving (bijlage, tabel 8). Twee bevindingen
die staan naast het gegeven dat voor bijstandsgerechtigde burgers (in Tilburg) in dit
verband geen significant verschil bestaat tussen kortdurende en langdurige

werkloosheid (Bijlage 1 - Tabel 8).

Het blijkt, al met al, erg moeilijk om `vat' te krijgen op de gezondheidsbeleving van

werkende en werkloze burgers, met name in Tilburg. Slechte vooruitzichten op een

betaalde baan hebben een negatief effect op de gezondheidsbeleving van

bijstandsgerechtigden, terwijl het niet hebben van een baan die men eigenlijk zou
willen hebben de gezondheidsbeleving van gesubsidieerd werkenden niet ten goede
komt. Op dit algemene patroon zijn echter variaties zichtbaar: zo speelt het

vooruitzicht op betaalde arbeid geen rol onder oudere bijstandsgerechtigden in
Tilburg - daar lijkt het vooral de combinatie `ouder zijn dan 45 jaar en meer dan 10
jaar werkloos' te zijn die de gezondheidsbeleving bepaalt -, maar wel in Utrecht;
voor deze laatste groep vormen daarnaast de tevredenheid met de financiële en
materiële situatie enerzijds, en participatie anderzijds belangrijke factoren. Gezien
het feit dat opleiding onder alle groepen zo'n belangrijke predictor is, moet met de
wederkerigheid van de relatie - hoger opgeleiden voelen zich gezonder; naarmate
burgers zich gezonder voelen schatten zij hun kansen op betaald werk groter in,
kennen zij een groter algemeen en financieel~materieel welbevinden en participeren
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zij vaker in parttime betaald werk, vrijwilligerswerk en het verenigingsleven - zeker

rekening worden gehouden.

'Aantal keren ziek'

Waarom bijstandsgerechtigde burgers in Tilburg meer of minder ziek zijn, valt op
basis van de in dit paper onderscheiden factoren nog slechter te verklaren dan het

geval is voor gezondheidsbeleving. Voor burgers met een gesubsidieerde baan geldt
dit in nog sterkere mate, terwijl de gezondheid van burgers met een reguliere baan

beduidend beter voorspeld kan worden. Het percentage variantie dat verklaard wordt
door persoonlijke kenmerken, duur van de werkloosheid en arbeidsethos bedraagt

voor de drie onderscheiden groepen respectievelijk 5, .06 en 13 procent. Na controle
voor negatieve gevolgen van werk(loosheid) bedragen deze uitkomsten 6, 6 en 13

procent (Bijlage 1- Tabel 9). Dit betekent dat voor burgers met een reguliere baan

de frequentie waarmee zij ziek zijn uitsluitend verklaard wordt door persoonlijke

kenmerken.

Om met de bijstandsgerechtigden te beginnen: vergeleken met burgers die korter

dan een jaar werkloos zijn, zijn burgers die tussen de 1 en 2 jaar werkloos zijn

minder vaak ziek. Daarnaast zijn hoger opgeleiden minder vaak ziek dan lager

opgeleiden en mannen minder vaak ziek dan vrouwen. Van deze effecten blijft echter

geen significant effect over wanneer rekening wordt gehouden met de ingeschatte

kans om binnen een half jaar (weer) een baan te vinden. Er blijkt hier sprake te zijn

van een interpretatie-effect: burgers die tussen de 1 en 2 jaar werkloos zijn, hoger

opgeleiden en mannen schatten hun kansen op een betaalde baan hoger in dan

respectievelijk burgers die korter dan een jaar werkloos zijn, lager opgeleiden en

vrouwen.

Onder burgers met een gesubsidieerde baan blijkt het aantal keren dat zij ziek

zijn, wellicht tegen de verwachting in, lineair af te nemen met het toenemen van de

leeftijd. Een ander interessant gegeven betreft de relatie met opleiding. Hoewel er in

eerste instantie geen relatie blijkt te bestaan tussen opleiding en de frequentie

waarmee deze categorie burgers ziek is ((3- -.08, niet significant), neemt het effect
van opleiding toe tot een significant effect van -.11 wanneer rekening gehouden

wordt met de factor 'het niet hebben van de baan, die men eigenlijk zou willen

hebben.' Deze factor onderdrukt de relatie tussen opleiding en het 'aantal keren
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ziek': Hoger opgeleiden zeggen vaker niet de (gesubsidieerde) baan te hebben die
zij zouden willen hebben, welke laatste factor van invloed is op het 'aantal keren ziek
zijn'. Daarnaast treedt een duidelijk interactieverschijnsel op: het effect van het niet
hebben van de baan die men eigenlijk zou willen hebben op de gezondheid is voor
hoger opgeleiden (met name burgers met een HAVO, VWO OF MBO-opleiding)
sterker dan voor lager opgeleiden ( lagere schocl, LBO, VBO, MAVO). Voor hoger
opgeleiden verklaart het hebben van een `niet-ideale' baan in zijn eentje 13 procent
van de variantie in gezondheid, tegen 4 procent voor de lager opgeleiden ( b-.88,
respectievelijk . 53). De negatieve gevolgen van werkloosheid mogen op de
gezondheid van hoger opgeleide bijstandsgerechtigden dan minder sterk doorwerken
dan op die van lager opgeleiden, blijkbaar werken de negatieve gevolgen van
`werken in een gesubsidieerde baan' juist sterkerdoor op de gezondheid van hoger
opgeleiden.

Tenslotte de groep die uitgestroomd is naar reguliere arbeid. De belangrijkste
factoren die het'aantal keren ziek' bepalen, zijn hier sekse, opleiding en duur van de
werkloosheid18: vrouwen, lager opgeleiden en burgers die langer dan een jaar
werkloos zijn, voor zij gaan werken, zijn vaker ziek dan mannen, hoger opgeleiden
en burgers die korter dan een jaar werkloos zijn voor zij een baan vinden. Het 'aantal
keren ziek' neemt vrijwel lineair toe met de duur van de werkloosheid die vooraf gaat
aan het vinden van een reguliere baan. In al deze gevallen is sprake van directe
effecten; ' baantevredenheid' speelt geen rol. De conclusie dat aanpassing aan een
`arbeidzaam' leven moeilijker is naarmate de daaraan voorafgaande werkloosheid
langer duurt, lijkt hier dan ook niet voorbarig. Het is verleidelijk hier verder een relatie
met leeftijd te veronderstellen. Dat wordt evenwel niet bevestigt door de uitkomsten.
Ouderen zijn juist minder vaak ziek dan jongeren.

Tenslotte de frequentie ziek zijn onder oudere bijstandsgerechtigden in Tilburg en
Utrecht. In de eerste plaats blijkt dat, evenals inzake gezondheidsbeleving,
bijstandsgerechtigden in Utrecht vaker ziek zijn, wanneer gecontroleerd wordt voor
de opleiding van deze groep (Bijlage 1- Tabel 11). Een tweede interessant gegeven
is dat, in tegenstelling tot de totale groep bijstandsgerechtigden in Tilburg, op de

,8 Ook leeftijd en leefvorm lijkt een belangrijke rol te spelen (ouderen en alleenstaande ouders zijn minder vaak ziek dan
jongeren, respectievelijk alleenstaanden), maar aangezien het aantal ouderen en alleenstaande ouders dermate klein is (de
groep regulier werkenden bestaat voor het grootste deel uit hoog opgeleide, alleenstaande jongeren - jonger dan 30),
wordt hier verder niet op ingegaan.
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frequentie ziek zijn van ouderen aanzienlijk beter vat te krijgen is in termen van

verklaarde variantie (Bijlage 1- Tabel 11 en 12). De belangrijkste verklarende factor
is hier, naast - opnieuw - opleiding, leefsituatie. Op dat punt treedt een

interessant verschil op tussen Tilburg en Utrecht: terwijl in Tilburg gehuwden (niet
significant) en gehuwden met kinderen (wel significant) minder vaak ziek zijn dan

alleenstaanden, is in Utrecht precies het omgekeerde het geval (Bijlage 1- Tabel

12).

Om dit te begrijpen moet rekening gehouden worden met een factor die tot nu

toe nog niet aan bod is gekomen, namelijk etniciteit. Terwijl de Tilburgse

bijstandsgerechtigden voor het overgrote deel uit autochtone Nederlanders bestaan,

is in Utrecht sprake van een aanzienlijke etnische vertegenwoordiging: 41 procent

van de populatie is geboren in Suriname, ArubalNederlandse Antillen, Turkije,

Marokko, Indonesië of een ander land19. Etniciteit blijkt een erg belangrijke

verklarende factor voor de gezondheid van bijstandsgerechtigden te zijn (Bijlage -

Tabel 21), wat ook blijkt uit het hoge percentage variantie (16 procent) dat door enkel

deze factor verklaard wordt. Surinamers, ArubaneNAntillianen en Turkse en

Marokkaanse mannen (zowel de Turkse als Marokkaanse respondenten bestaan

voor 88 procent uit mannen) zijn significant vaker ziek dan autochtone Nederlanders,

ook wanneer rekening gehouden wordt met hun opleiding - die lager is dan die van

autochtone Nederlanders: 30 procent van laatstgenoemden heeft een opleiding op

hbolwo-niveau, terwijl de allochtone groep voor meer dan 90 procent bestaat uit laag

opgeleiden (lagere school, LBO, VBO). Het hoge percentage Turkse en

Marokkaanse mannen dat gehuwd is (respectievelijk 67 en 88 procent, tegenover 85

procent alleenstaanden in de autochtone Nederlandse populatie) - met in de

meeste gevallen ook kinderen, zou het vaker ziek zijn van gehuwden in Utrecht

(Bijlage - tabel 12) (voor een deel) kunnen verklaren. Immers, wanneer etniciteit in

de analyse wordt (Bijlage 1- Tabel 21), is geen sprake van een significant effect van

leefsituatie: dit verband wordt dan geïnterpreteerd door de factor etniciteit. Op de

19
Het feit dat het aantal bijstandsgerechtigde burgers met een etnische achtergrond in de Utrechtse steekproef groter is dan
in de Tilburgse, zegt niet per definitie iets over de daadwerkelijke populaties bijstandsgerechtigden in Tilburg en Utrecht. Dit
moet nog nader onderzocht worden. Op de tweede plaats moet nog onderzocht worden of het hier een specifiek Utrechts
resultaat betreft. Omdat het aantal allochtone burgers onder de oudere Tilburgse bijstandsgerechtigde populatie erg beperkt
is, kunnen daar op dit moment moeilijk uitspraken worden gedaan. Wel blijkt dat ook in Tilburg Marokkaanse en Turkse
burgers vaker ziek zijn dan autochtone Nederlandse bijstandsgerechtigden (b - respectievelijk 1.30 en 1.53). Onder oudere
bijstandsgerechtigden bestaat in dat verband alleen een verschil tussen autochtone Nederlandse en Turkse burgers (b -
2.47). Er zijn geen significante verschillen tussen autochtone Nederlanders en burgers uit Suriname, Aruba~Nederlandse
Antillen.
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interpretatie en betekenis van de 'etnische factor' wordt nog teruggekomen bij de
bespreking van de relatie tussen gezondheid en arbeidsmarktgedrag.

Inzake het aantal keren dat burgers ziek zijn, treden hier dus duidelijke verschillen

aan het daglicht tussen jongere en oudere bijstandsgerechtigden. Terwijl onder de

totale groep bijstandsgerechtigden onzekere toekomstperspectieven - in termen

van ingeschatte kansen op een betaalde baan - een grote wissel trekken op hun

gezondheid (opleiding en sekse spelen hierbij de belangrijkste rol), is deze factor

voor oudere bijstandsgerechtigden niet van betekenis. Hier is sprake van een, in

absolute termen, zwakkere gezondheid van lager opgeleiden en burgers met een

etnische achtergrond - Surinamers, Arubanen~Antillianen, Turken en Marokkanen.

Onder oudere bijstandsgerechtigden in Tilburg blijken daarnaast gehuwden met

kinderen minder vaak ziek te zijn dan alleenstaanden. In Utrecht ligt deze relatie

precies omgekeerd, wat vermoedelijk te maken heeft met het grote aantal gehuwde

Turkse en Marokkaanse mannen in deze stad.

De (slechtere) gezondheid van regulier werkenden wordt vooral bepaald door

sekse (vrouwen), opleiding (lager opgeleiden) en duur van de werkloosheid (het

aantal keren ziek zijn, neemt lineair toe met de duur van de werkloosheid die vooraf

gaat aan het vinden van een reguliere baan).

De gezondheid van burgers met een gesubsidieerde baan tenslotte hangt

vooral af van de vraag of deze burgers een baan hebben die zij eigenlijk ook zouden

willen hebben. Het effect daarvan op de gezondheid doet zich onder hoger

opgeleiden sterker voor dan onder laag opgeleiden.

Psychische en psychosomatische klachten.

De negatieve gevolgen van (werk)loosheid op gezondheid treden het meest pregnant

aan het daglicht wanneer psychische en psychosomatische klachten onder de loep

worden genomen. Voor bijstandsgerechtigde burgers in Tilburg neemt de verklaarde
variantie toe van 7 tot 20 procent wanneer rekening wordt gehouden met

tevredenheid met de financiële en materiële situatie en de ingeschatte kansen op
een betaalde baan. Voor burgers met een gesubsidieerde of reguliere baan bedraagt
de toename respectievelijk 7.7 (van 0.3 tot 8) en 5(van 9 tot 14) procent wanneer

rekening wordt gehouden dat zij een baan hebben die niet de baan is die men
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eigenlijk zou willen hebben, respectievelijk een baan die niet aansluit bij de

interesses en werkervaring (Bijlage - Tabel 10).Voor oudere bijstandsgerechtigden

neemt de variantie in psychische en psychosomatische klachten zelfs toe van 16 tot

28 procent, wanneer de negatieve gevolgen van werkloosheid - i.c. ontevredenheid

met de financiële en materiële situatie - in de analyse worden betrokken (Bijlage 1
- Tabel 11). Voor de Utrechtse populatie waarin ook etniciteit is opgenomen, is deze

toename nog sterker: van 16 tot 31 procent.

Dat de negatieve gevolgen van werkloosheid niet voor alle bijstandsgerechtigden

dezelfde zijn en ook niet op alle sociale categorieën eenzelfde invloed hebben, blijkt

in de eerste plaats uit Tabel 10 in Bijlage 1. Zonder rekening te houden met de
materiële situatie en onzekerheid over de toekomst (het vinden van een baan)

nemen de psychische en psychosomatische klachten - vrijwel - lineair toe met de

duur van de werkloosheid en het arbeidsethos: langdurig werklozen (langer dan 10

jaar werkloos) en burgers met een hoog arbeidsethos (werkloosheid vervelend

vinden, geen voordelen zien) hebben beduidend meer psychische en

psychosomatische klachten dan hun 'tegenvoeters' (b-.434; f3-.20). Vooral een, in

vergelijking met anderen, slechte financiële en materiële positie alsmede ongunstig

ingeschatte vooruitzichten op betaalde arbeid blijken aspecten te zijn die

bijstandsgerechtigde burgers vervelend vinden: de invloed van arbeidsethos neemt

af tot een niet-significant niveau van .12 wanneer rekening wordt gehouden met

laatstgenoemde aspecten.

In het geval van de duur van de werkloosheid ontstaat, wanneer wel wordt

gecontroleerd voor negatieve aspecten van werkloosheid, het volgende interessante

beeld: de psychische en psychosomatische klachten nemen aanvankelijk toe

naarmate de werkloosheid langer duurt, maar worden daarna minder; de groep die

het langst werkloos is (langer dan 10 jaar) heeft nu minder klachten dan burgers die

2 tot 10 jaar werkloos zijn; bovendien is het effect voor eerstgenoemde groep (langer

dan 10 jaar) niet meer significant, terwijl burgers die 5 tot 10 jaar werkloos zijn nu wel

significant afwijken van de referentiecategorie (korter dan 1 jaar werkloos). Een

verklaring hiervoor kan zijn dat langdurig werklozen (langer dan 10 jaar werkloos)

meer klachten hebben omdat zij ontevredener zijn met hun financiële en materiële

situatie, maar dat slechte vooruitzichten op een baan geen invloed (meer) hebben op
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hun gezondheid20. Dit blijkt ook uit het feit dat - deze cijfers zijn niet in het paper
opgenomen - het `niet willen werken vanwege gezondheidsredenen' lineair
toeneemt met de duur van de werkloosheid, terwijl het ` werkloos-zijn vervelend
vinden' eveneens lineair toeneemt met de duur van de werkloosheid, maar onder
langdurig werklozen weer afneemt. Van de groep die langer dan 10 jaar werkloos is,
vindt 50,3 procent werkloos-zijn nog maar vervelend21. Op de tweede plaats blijken
voor deze groep de redenen waarom het vervelend is werkloos te zijn - minder
mensen zien, weinig te doen, zich nutteloos voelen - minder op te gaan dan voor
burgers die minder lang werkloos zijn.

Een uitzondering vormt het hebben van weinig geld: dat wordt vervelender
gevonden naarmate de werkloosheid langer duurt. Voor burgers die 5 tot 10 jaar
werkloos zijn spelen juist ongunstige perspectieven op een betaalde baan een rol bij
hun klachten en niet de ( on)tevredenheid met de financiële en materiële situatie.
Indicatief hiervoor is tevens dat de nadelen van werkloosheid (minder mensen zien,
weinig te doen en nutteloos gevoel) minder vaak genoemd worden naarmate de
werkloosheid langer duurt, maar dat burgers die 5 tot 10 jaar werkloos zijn deze
nadelen juist weer vaker noemen.

Factoren die onder oudere bijstandsgerechtigden een rol spelen bij de verklaring van
psychische en psychosomatische klachten, zijn - naast woonplaats (Utrecht):
leefsituatie (alleenstaande ouders), duur van de werkloosheid (langer dan 5 jaar),
opleiding (lager opgeleiden), ontevredenheid met de financiële en materiële situatie
(die verklaart waarom burgers met een hoger arbeidsethos meer klachten hebben),
`non-participatie', leeftijd (ouder dan 50) en etniciteit (Surinamers en
ArubaneNAntillianen) (zie Bijlage 1- Tabel 11 en 12)22.

Een opvallend gegeven hierbij is dat de invloed van persoonlijke kenmerken -
leeftijd, leefvorm, duur van de werkloosheid, opleiding - blijft bestaan na controle
voor tevredenheid met de financiële en materiële situatie en participatie. Dit betekent

zo
Het in Bijlage 1- Tabel 10 gepresenteerde meest uitgebreide model is voor de verschillende categorieën
werkloosheidsduur afzonderlijk geschat, waardoor interactie-effecten tussen duur werkloosheid en 'negatieve gevolgen van
werkloosheid' op het spoor konden worden gekomen.
Voor burgers die korter dan een jaar werkloos zijn is dit 70.0 procent, 1-2 jaar werkloos: 84 6 procent; 2-3 jaar werkloos:
76.6 procent; 3-5 jaar werkloos: 82.1 procent; 5-10 jaar werkloos: 64.4 procent.
Voor burgers in Tilburg geldt dat er geen verschil is tussen Nederland en SurinamelArubalNederlandse Antillen. In Tilburg
zijn het alleen Turkse en Marokkaanse burgers die meer last hebben van psychische en psychosomatische klachten (b -
respectievelijk 3.54 en 8.36.). Onder oudere bijstandsgerechtigden wijken alleen Marokkaanse burgers significant af van de
autochtone Nederlanders (b - 10.71), terwijl burgers uitTurkije - zoals reeds aangeduid - vaker ziek zijn (b - 2.47).

zi

z2
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dat, hoewel de verklaarde variantie door opname van deze laatste variabelen

aanzienlijk toeneemt, de klachten van de hierboven genoemde sociale categorieën
niet of niet volledig kunnen worden geïnterpreteerd en verklaard door enkel rekening

te houden met hun financieel en materieel welbevinden enlof hun (non-) participatie.
Hier ligt een uitdaging voor toekomstig onderzoek.

Duidelijk is in elk geval wel dat onzekerheid over het vinden van een baan
onder bijstandsgerechtigden `in het algemeen' (met name wanneer er sprake is van
een hoog arbeidsethos) wel, maar onder oudere bijstandsgerechtigden geen invloed
heeft op psychische en psychosomatische klachten23. Daarnaast is gebleken dat ook
onder burgers die langer dan 10 jaar werkloos zijn het vooruitzicht op een betaalde
baan waarschijnlijk niet leidt tot minder psychische en psychosomatische klachten.
Gezien de grote invloed van financieel en materieel welbevinden onder alle
bijstandsgerechtigde groepen lijkt een betere inkomenspositie het beste `medicijn'. In

dit verband is echter - en dit blijkt in het uitgebreidere model opnieuw - al eerder
opgemerkt dat inkomen als zodanig geen invloed heeft op psychische en

psychosomatische klachten en dat inkomenpositie en beleving van de financiële en
materiële situatie (onder andere wanneer deze vergeleken wordt met die van

anderen) niet twee kanten van dezelfde medaille zijn.

In dit verband kan wellicht nog worden gewezen op het volgende fenomeen: terwijl
het inkomen van burgers met een gesubsidieerde baan in eerste instantie slechts

een klein (niet-significant) effect heeft op psychische en psychosomatische klachten,

neemt dit effect toe tot een groter, wel-significant effect wanneer gecontroleerd wordt
voor het niet hebben van een baan die men eigenlijk zou willen hebben. Bij nadere

beschouwing blijkt dat het effect van deze laatste variabele op psychische en
psychosomatische klachten voor het onderste kwartiel van de inkomensverdeling

veel groter is dan voor de hogere inkomenscategorieën. Daarbij verklaart deze
variabele voor dat kwartiel ook nog eens, in zijn eentje, 24 procent van de variantie in
psychische en psychosomatische klachten verklaart - dit percentage ligt voor de
overige kwartielen veel lager. Nader onderzoek moet uitwijzen uit welke sociale

23
Wanneer rekening wordt gehouden met de duur van de werkloosheid blijkt dat voor Tilburgse oudere werklozen - evenals
het geval is voor de bijstandsgerechtigde populatie als geheel - deze factor wel van invloed is onder burgers die 5 tot 10
jaar werkloos zijn. Voor Utrecht geldt dat het vooruitzicht op een betaalde baan voor de gehele populatie weliswaar geen
invloed heeft op psychische en psychosomatische klachten, maar dat dit niet het geval is voor burgers met een etnische
afkomst. Wel is sprake van een significant effect van de ingeschatte kans om binnen een half jaar een baan te vinden op
psychische en psychosomatische klachten voor burgers uit Marokko, Turkije , Suriname en ArubalNederlandse Antillen,
maar niet voor autochtone Nederlandse burgers.
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categorieën dit onderste kwart bestaat. Een hypothese is dat het hier burgers betreft
die er als gevolg van hun gesubsidieerde baan niet of nauwelijks in inkomen op
vooruit zijn gegaan. Uit onderzoek (Roebroek e.a., 1998) blijkt immers dat om
verschillende redenen grote verschillen kunnen optreden in de mate waarin burgers
er als gevolg van hun gesubsidieerde baan op voor- of, in sommige gevallen zelfs,
achteruit gaan. Wellicht is hier sprake van eenzelfde mechanisme als bij
bijstandsgerechtigden: burgers die niet de baan hebben die zij eigenlijk zouden willen
hebben, ondervinden meer last van psychische en psychosomatische klachten; dat
geldt in sterkere mate wanneer het inkomen dat in deze baan wordt verdiend (in
vergelijking met anderen) laag is.

Psychische en psychosomatische klachten van burgers met een reguliere baan
tenslotte treden vooral op wanneer zij een baan hebben die niet in overeenstemming
is met hun interesses enlof werkervaring. Dit effect doet zich in versterkte mate voor
onder mannen en burgers met een hoog arbeidsethos (dat wil zeggen burgers die
werkloos-zijn vervelend vonden): dit blijkt uit het feit dat laatstgenoemde variabelen
(sekse en arbeidsethos) alleen na controle voor `baantevredenheid' een significant
effect hebben. Nadere analyse - schatten van de modellen voor mannen en
vrouwen apart enerzijds en burgers met een hoog en een laag arbeidsethos
anderzijds - toont aan dat het effect van het niet hebben van een baan die aansluit
bij interesses eNof werkervaring, op psychische en psychosomatische klachten voor
mannen en burgers met een hoog arbeidsethos inderdaad veel groter is dan voor
vrouwen en burgers met een laag arbeidsethos. Daarnaast blijken mannen en
burgers met een hoog arbeidsethos ook vaker te zeggen dat hun baan niet
overeenkomst met hun interesses enlof werkervaring. Bij nadere beschouwing blijkt
het hier vooral om lager opgeleiden (lagere school, LBO, VBO, MAVO) te gaan.

Bovenstaande maakt duidelijk dat de ene bijstandsgerechtigde de andere niet is en
dat (gesubsidieerd) werkenden ook niet over één kam te scheren zijn. Achter

psychische en psychosomatische klachten gaat een complex van factoren schuil,
waarvan hier slechts een tipje van de sluier wordt opgelicht. Voor zover het om de
relatie tussen werk(loosheid) en gezondheid gaat, is in elk geval duidelijk geworden

dat financieel en materieel welbevinden - dat niet hetzelfde is als inkomen - een

belangrijke rol speelt in die relatie. Daar staat evenwel tegenover dat vooruitzichten
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op een betaalde baan de (psychische) gezondheid van sommige categorieën
bijstandsgerechtigden positief kan beïnvloeden, al heeft dat op de klachten van
andere categorieën (bijvoorbeeld ouderen of burgers die langer dan 10 jaar werkloos
zijn) waarschijnlijk geen effect. In een eerder verband is immers ook al aangegeven
dat burgers naarmate zij langer werkloos zijn alvorens een baan te vinden, vaker ziek
zijn.

Daarnaast heeft het hebben van een baan die niet aansluit bij de wensen,
interesses en~of werkervaring, op de psychische en psychosomatische klachten van
sommige burgers meer invloed dan op die van andere.

Het geheel evaluerend tegen achtergrond van de in paragraaf 1 geformuleerde

hypotheses, kan worden gesteld dat in de eerste plaats werkloosheid als

maatschappelijk fenomeen vooral van invloed is op de psychische en

psychosomatische dimensie van gezondheid, maar dat - gezien het feit dat, vooral

onder oudere bijstandsgerechtigden, de invloed van persoonlijke kenmerken veelal
blijft bestaan na controle voor de negatieve gevolgen van werkloosheid - de

psychische en psychosomatische klachten van bijstandsgerechtigden slechts ten

dele door de in dit paper onderscheiden factoren verklaard worden. Financieel en

materieel welbevinden blijken in dit verband een grote rol te spelen, terwijl

onzekerheid over het vinden van een betaalde baan op de gezondheid van sommige

categorieën bijstandsgerechtigden een grotere invloed heeft dan op die van andere.

Weliswaar beïnvloedt de ingeschatte kans om een betaalde baan te vinden

eveneens de gezondheidsbeleving van burgers, alsmede het 'echte' ziek zijn, maar

gezien het geringe percentage verklaarde variantie kan hier ook sprake zijn van een

omgekeerde relatie: naarmate burgers zich ongezonder voelen en vaker ziek zijn,

schatten zij hun kansen op het vinden van een baan lager in.

De invloed van de zogenaamde interactieve variabelen heeft dan ook vooral
betrekking op psychische en psychosomatische klachten. Een hoog arbeidsethos en
een lage opleiding spelen in dit verband, conform de verwachtingen, een belangrijke
rol. Zo ook leeftijd: de invloed van werkloosheid - in termen van onzekerheid over
het vinden van een baan - heeft op oudere werklozen (ouder dan 45 jaar) minder
effect dan op jongere, maar voor oudere werklozen speelt ontevredenheid met de

financiële en materiële situatie een belangrijkere rol bij het verklaren van hun
gezondheidsbeleving en het aantal keren dat zij ziek zijn. De invloed van
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gezinssituatie is beperkt. Oudere gehuwde bijstandsgerechtigden met kinderen in
Tilburg zijn minder vaak ziek dan alleenstaanden, terwijl in Utrecht het omgekeerde
het geval is. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de etnische achtergrond van
laatstgenoemden. Alleenstaande ouders hebben meer last van psychische en
psychosomatische klachten dan alleenstaanden, maar dit geldt alleen voor oudere

bijstandsgerechtigden (ouder dan 45 jaar). Vrouwen zijn vaker ziek, maar mannen
ondervinden vaker de negatieve gevolgen van het niet hebben van een baan die
aansluit bij de interesses enlof werkervaring. Duur van de werkloosheid heeft het
verwachte curvilineaire verband met psychische en psychosomatische klachten voor
zover het gaat om de invloed van onzekerheid over het vinden van een baan:
daarvan ondervinden langdurig werklozen minder de gevolgen voor hun gezondheid.

Langdurig werklozen hebben echter meer last van hun ontevredenheid met hun
financiële en materiële situatie. Verder blijkt etniciteit een belangrijke rol te spelen:
Turken, Marokkanen, Surinamers en ArubanenlAntillianen zijn vaker ziek dan

autochtone Nederlanders, waarbij vooral Surinamers en ArubanenlAntillianen ook
beduidend vaker last hebben van psychische en psychosomatische klachten.

Dat het hebben van een gesubsidieerde of reguliere baan echter niet altijd tot

een betere gezondheid leidt, blijkt uit het feit dat vooral hoger opgeleiden en burgers
met een laag inkomen meer gezondheidsklachten hebben wanneer zij een

gesubsidieerde baan hebben die niet overeenkomt met hun wensen. Daarnaast

ondervinden regulier werkenden meer gezondheidsklachten naarmate zij

voorafgaand aan het vinden van een baan langer werkloos zijn. Hoger opgeleiden
zijn minder vaak ziek, terwijl met name mannen en burgers met een hoog

arbeidsethos (dat wil zeggen burgers die werkloos-zijn vervelend vonden) meer
`psychische hinder' ondervinden van het hebben van een baan die niet aansluit bij
hun interesses enlof werkervaring. Teleurstelling speelt hierbij waarschijnlijk een
grote rol.

5.2 De invloed van gezondheid op andere activiteiten en ervaringen
van burgers

Nu is gebleken dat de negatieve gevolgen van werkloosheid - in het bijzonder

ontevredenheid met de financiële en materiële situatie en onzekerheid over het
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vinden van een baan - vooral invloed hebben op psychische en psychosomatische

klachten, is de volgende vraag aan de orde: zijn het ook deze klachten die het

zoekgedrag richting betaalde arbeid belemmeren of van invloed zijn op andere

activiteiten er ervaringen van burgers?

Een opmerking vooraf is hier op zijn plaats. Vanwege de hoge correlaties

tussen de drie dimensies van gezondheid veroorzaakt gelijktijdige opname van deze
variabelen in een aantal gevallen multicollineariteit. Waar dit het geval is, is op
empirische gronden (hoogste bivariate samenhang en beste fit) een keuze voor een
van de dimensies gemaakt. Dit betekent uiteraard niet dat in die gevallen de andere
aspecten van gezondheid geen rol spelen bij de andere activiteiten en ervaringen
van burgers.

Duur van de werkloosheid

Terwijl duur van de werkloosheid een belangrijke rol blijkt te spelen in de relatie

tussen werkloosheid en gezondheid, is nu de vraag aan de orde door welke factoren

de duur van de werkloosheid op haar beurt wordt verklaard.

De belangrijkste predictoren zijn hier (Bijlage 1 Tabel 13): opleiding (hoe hoger

de opleiding, des te korter de duur van de werkloosheid, (vanzelfsprekend) leeftijd en

daarnaast arbeidsethos: naarmate het arbeidsethos hoger is, is de duur van de
werkloosheid korter. Uit het vervolg blijkt echter dat hier sprake is van een

wederkerige relatie, die evenwel niet-lineair is: burgers die langer dan 10 jaar
werkloos zijn, bezitten een lager arbeidsethos dan burgers die korter dan een jaar

werkloos zijn. De invloed van gezondheid is beperkt: de verklaarde variantie in duur
van de werkloosheid neemt met 1 procent toe (van 18 tot 19 procent) wanneer

gezondheid, i.c. gezondheidsbeleving in het model wordt opgenomen.

Onder oudere bijstandsgerechtigden (ouder dan 45 jaar) treedt een duidelijk verschil

aan het daglicht tussen de Tilburgse en de Utrechtse populatie in termen van

verklaarde variantie: de variantie in de duur van de werkloosheid onder oudere

bijstandsgerechtigden in Tilburg is veel beter te verklaren dan die in Utrecht.

Persoonlijke kenmerken en `negatieve gevolgen van werkloosheid' verklaren in

Tilburg 26 procent van de variantie in duur van de werkloosheid, tegen 3 procent in

Utrecht. Dit heeft te maken met de meer heterogene samenstelling van de groep
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bijstandsgerechtigden in Utrecht. Is in Tilburg sprake van een zeer nauwe relatie
tussen de dimensies opleiding, duur van de werkloosheid en arbeidsethos (hoger
opgeleiden zijn korter werkloos en hebben een hoger arbeidsethos), in Utrecht is
deze relatie veel ingewikkelder. In de eerste plaats is er een grote groep hoger
opgeleide autochtone Nederlandse bijstandsgerechtigden (30 procent heeft een
academische of HBO-opleiding) die vakerlangdurig werkloos (meer dan 10 jaar) is
dan burgers met een etnische achtergrond (Turkije, Marokko, Suriname of Aruba
INederlandse Antitlen), welke groep voor meer dan 90 procent uit laag opgeleiden
bestaat. Een uitzondering hierop vormen echter burgers uit Indonesië of een ander
land: ook onder hen bevinden zich relatief veel hoog opgeleiden (eveneens 30
procent met een HBO- of academísche achtergrond). De autochtone Nederlandse
hoog opgeleiden hebben daarnaast een duidelijk lager arbeidsethos dan niet alleen
autochtone Nederlandse burgers met een lagere opleiding, maar ook dan de (lager
opgeleide) burgers met een etnische achtergrond (Bijlage 1- Tabel 18). De relatie
tussen opleiding, duur van de werkloosheid en arbeidsethos ligt in Utrecht dus
gecompliceerder dan in Tilburg. De factor etniciteit speelt hierin eveneens een rol.

In multivariaat verband is, onder oudere bijstandsgerechtigden, in elk geval het
arbeidsethos de belangrijkste predictor voor duur van de werkloosheid (Bijlage -
Tabel 17). Wanneer de gezondheid van burgers in de analyse wordt betrokken stijgt
het percentage verklaarde variantie in Tilburg van 26 naar 40 procent en in Utrecht
van 3 naar 13 procent (f3- respectievelijk .26 en .21). In Tilburg speelt
gezondheidsbeleving de belangrijkste rol, in Utrecht het 'aantal keren ziek zijn'. Of
een slechtere gezondheid leidt tot een langere werkloosheidsduur of dat langdurig
werklozen zich vaker ongezond voelen, respectievelijk vaker ziek zijn, is op basis van
deze cijfers moeilijk te zeggen. Duidelijk is wel dat onder oudere
bijstandsgerechtigden in Tilburg het fenomeen langdurige werkloosheid goed in kaart
gebracht kan worden door de factoren: lage opleiding, laag arbeidsethos en slechte
gezondheidsbeleving. Omgekeerd hangt die slechte gezondheidsbeleving, zoals we
hebben gezien, samen met eveneens duur van de werkloosheid en opleiding. Dat de
variantie in gezondheidsbeleving slechter te verklaren is dan die in duur van de
werkloosheid ligt voor de hand. Voor oudere bijstandsgerechtigden speelt
gezondheid - en dan met name gezondheidsbeleving -, samengevat, een
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belangrijke rol in de problematiek van langdurige werkloosheid. Op de langdurige
werkloosheid van bijstandsgerechtigden `als geheel' is veel moeilijker vat te krijgen.

Arbeidsethos

De negatieve gevolgen van werkloosheid, zo blijkt uit paragraaf 5.1., werken op de
gezondheid - in het bijzonder psychische en psychosomatische klachten - van
burgers met een hoog arbeidsethos sterker door dan op die van burgers met een
laag arbeidsethos.

Dat werpt de vraag op of het arbeidsethos (het afwegen van voor- en nadelen
van werkloosheid) op zijn beurt ook weer bepaald wordt door de gezondheid van

burgers in de bijstand. Met andere woorden: vinden burgers het vervelender

werkloos te zijn, naarmate hun gezondheid beter is? Het antwoord hierop is: nee.

Geen van de dimensies van gezondheid levert - noch apart, noch bij opname van
alle drie de gezondheidsdimensies - een significante bijdrage aan de verklaring van

arbeidsethos, wanneer rekening gehouden wordt met persoonlijke kenmerken van

burgers in de bijstand ( Bijlage 1- Tabel 14). Een lager arbeidsethos dan de

referentiecategorieën (alleenstaanden, korter dan een jaar werkloos, mannen)
hebben alleenstaande ouders en gehuwden met kinderen, burgers die langer dan 10

jaar werkloos zijn en vrouwen. Dat de invloed van eerst- en laatstgenoemde

kenmerken verdwijnt wanneer rekening wordt gehouden met alle dimensies van

gezondheid, komt omdat alleenstaande ouders met kinderen en vrouwen meer last

hebben van psychische en psychosomatische klachten. Vanzelfsprekend speelt

tevredenheid met de financiële en materiële situatie ook een rol (f3- -.174): wanneer

deze groter is wordt werkloosheid minder vervelend gevonden en worden vaker
voordelen van werkloosheid gezien.

Onder oudere bijstandsgerechtigden in Tilburg speelt daarnaast participatie een
rol: burgers die participeren in vrijwilligerswerk, parttime betaald werk of het

verenigingsleven vinden hun werkloosheid minder vervelend dan burgers die dat niet
doen ( Bijlage 1 - Tabel 18).
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Vertrouwen in het vinden van een betaalde baan in de toekomst

De wederkerigheid van de relatie tussen gezondheid en deze variabele wordt ook

hier heel duidelijk zichtbaar. In paragraaf 5.1 is er reeds op gewezen dat de grote

invloed die de ingeschatte kans op het vinden van een baan, heeft op

gezondheid(sbeleving) ook kan wijzen op het omgekeerde, namelijk: burgers die zich

gezond voelen, schatten hun kansen op werk hoger in. Welnu, terwijl bij de verklaring

van gezondheidsbeleving de variabelen opleiding en inkomen worden 'wegverklaard'

door onzekerheid over het vinden van een baan, wordt in deze samenhang duidelijk

dat hoger opgeleiden en burgers met een hoog inkomen hun kansen op betaalde

arbeid inderdaad hoger inschatten (Bijlage 1- Tabel 15). Opleiding verklaart het

grootste gedeelte van de variantie (15 procent), gevolgd door leeftijd (9 procent):

ouderen (ouder dan 50 jaar) (zie ook: Bijlage 1- Tabel 19) schatten hun kansen op

het vinden van een baan lager in. Dat leeftijd in multivariaat verband overigens geen

significant effect heeft, heeft te maken met het feit dat de oudere

bijstandsgerechtigden in Tilburg voor het overgrote deel laag opgeleid zijn - deze

laatste factor bepaalt in sterkere mate dan leeftijd de door burgers ingeschatte

kansen op een baan.

Waar gezondheid invloed heeft op vooruitzichten op betaald werk, betreft dit

vooral de gezondheidsbeleving: naarmate burgers zich gezonder voelen, schatten zij

hun kansen om binnen een half jaar (weer) een baan te vinden hoger in.

Gecontroleerd voor alle overige kenmerken van burgers geeft de opname van alleen

gezondheidsbeleving de beste fit, terwijl ook in bivariaat verband deze factor de

grootste invloed heeft op de geschatte kansen om binnen een half jaar een baan te

vinden. Tenslotte verklaart gezondheidsbeleving in zijn eentje ook de meeste

variantie in de afhankelijke variabele.

Duur van de werkloosheid speelt, noch bivariaat, noch multivariaat een rol. Het

is dus niet zo dat burgers hun kansen op werk lager inschatten naarmate zij langer

werkloos zijn. Dit is echter niet het geval voor oudere bijstandsgerechtigden (Bijlage

1- Tabel 19). Wanneer burgers eenmaal de 45 jaar gepasseerd zijn, speelt de tijd

dat zij werkloos zijn, wel een rol bij hun toekomstperspectieven: naarmate zij langer

werkloos zijn, schatten zij hun kansen op het vinden van een baan lager in.
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Samengevat kan worden gesteld dat sprake is van een sterke wederkerige relatie

tussen de variabelen gezondheid, duur van de werkloosheid, arbeidsethos en

onzekerheid over het vinden van een baan. Opleiding en leeftijd spelen in dit verband

een belangrijke rol, zij het niet steeds op dezelfde manier. Over het algemeen is op

de langdurige werkloosheid van oudere bijstandsgerechtigden beter `vat' te krijgen

dan op die van bijstandsgerechtigden `in het algemeen'. Onder oudere

bijstandsgerechtigden (ouder dan 45) hangt de vaak lange duur van de werkloosheid

nauw samen met een lage opleiding, onzekerheid over het vinden van een baan, een

laag arbeidsethos en een slechte beleving van de gezondheid. Onzekerheid over het

vinden van een baan heeft echter, zoals we hebben gezien, geen invloed op de

gezondheid van ouderen, terwijl dat voor de groep bijstandsgerechtigden als geheel

wel het geval is. Behalve dan voor burgers die langer dan 10 jaar werkloos zijn. Deze

laatste groep heeft absoluut gezien wel meer last van psychische en

psychosomatische klachten, maar deze worden niet veroorzaakt door slechte

vooruitzichten op een betaalde baan, maar meer door ontevredenheid met de

financiële en materiële situatie.

In Utrecht ligt deze relatie echter al weer veel complexer, omdat hier de

`etnische factor' een belangrijke rol speelt (laag opgeleid, maar een hoog

arbeidsethos en minder lang werkloos, alsmede een relatief slechte gezondheid).

Daarnaast bestaat in Utrecht een groep oudere, autochtone Nederlandse werklozen,

die langer dan 10 jaar werkloos is, hoog opgeleid (academisch of HBO-niveau) en
met een laag arbeidsethos. Deze groep heeft juist weer een minder slechte

gezondheid(sbeleving).

Het moge inmiddels duidelijk geworden zijn dat het onmogelijk is om een

eenduidig antwoord te geven op de vraag: 'Actief, dus gezond, of gezond dus actief?'

wanneer geen rekening wordt gehouden met het complex van factoren dat achter

deze relaties schuil gaat. De vraag die wellicht nog het meest eenduidig te

beantwoorden is, luidt als volgt;" In hoeverre beïnvloedt gezondheid, dan wel

gezondheidsbeleving, het arbeidsmarktgedrag van bijstandsgerechtigde burgers?"

Hiertoe is (zie paragraaf 4) een meetinstrument geconstrueerd waarin zowel de wens

om betaalde arbeid te verrichten als het concrete zoekgedrag in zijn verdisconteerd.
Een hogere score wijst op een actievere houding richting betaald werk.
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Zoekgedrag richting betaalde arbeid~de wens om betaalde arbeid te verrichten

In eerste instantie wordt nagegaan in hoeverre het zoekgedrag richting betaalde

arbeid en het (weer) willen werken, wordt bepaald door persoonlijke kenmerken. De
volgende sociale categorieën hebben een minder actievere houding dan de
referentiecategorieën (jonger dan 30, alleenstaand, korter dan een jaar werkloos,

man): ouderen (ouder dan 50), alleenstaande ouders met kinderen, gehuwden en
samenwonenden (eventueel met kinderen), langdurig werklozen (langer dan 10 jaar)
en vrouwen. Daarnaast zijn burgers actiever naarmate zij hoger opgeleid zijn en hun
netto gezinsinkomen hoger is (Bijlage 1- Tabel 16). Dit laatste is in strijd met wat
dikwijls gedacht wordt, namelijk dat een betere financiële positie de arbeidsprikkel
vermindert.

Vrouwen, gehuwden met kinderen en burgers die langer dan 10 jaar werkloos
zijn, zijn minder actief, omdat zij een lager arbeidsethos hebben: de invloed van deze
variabelen verdwijnt na controle voor het arbeidsethos. Opvallend is dat

alleenstaande ouders met kinderen ook na controle voor het arbeidsethos significant
minder actief zijn dan alleenstaanden. Dit betekent dat de minder actieve houding
van alleenstaande ouders met kinderen niet volledig kan worden geïnterpreteerd

door het arbeidsethos. Bij alleenstaande ouders met kinderen spelen dus meer

factoren een rol bij hun minder actieve houding richting betaalde arbeid dan enkel het
feit dat zij het minder vervelend vinden om werkloos te zijn en vaker voordelen van

werkloosheid zien.

Logischerwijze speelt ook de ingeschatte kans om binnen een half jaar een

baan te vinden een rol: naarmate burgers die kans hoger inschatten hebben zij een

actievere houding richting betaalde arbeid. Dit verklaart waarom ouderen (ouder dan
50) bij controle voor deze variabele niet meer significant minder actief zijn dan

jongeren: ouderen schatten hun kansen op betaalde arbeid veel lager in en daarom
zijn zij minder actief op de arbeidsmarkt. Hoewel burgers hun kansen op het vinden
van een baan in de nabije toekomst ook hoger inschatten naarmate zij een hogere

opleiding en een hoger netto gezinsinkomen hebben, verdwijnt de invloed van
opleiding en inkomen niet door rekening te houden met deze ingeschatte kans op
betaalde arbeid. Dat betekent dat niet alleen gunstiger vooruitzichten op een
betaalde baan verklaren waarom hoger opgeleiden en burgers met een hoger
inkomen actiever op zoek zijn naar werk en vaker (weer) willen werken.
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Controle voor gezondheidsbeleving interpreteert dit verband wel voor een deel.

Gezondheidsbeleving heeft een sterk significant negatief effect (f3--.25) op het 'actief

zijn' en de verklaarde variantie neemt toe van 27 tot 31 procent wanneer rekening

wordt gehouden met deze factor. Hierdoor wordt het oorspronkelijke positieve effect

van opleiding ((3- .16) gereduceerd tot een niet significant effect van .13. Hoger

opgeleiden zijn dus actiever op de arbeidsmarkt omdat zij - onder andere - een

betere gezondheidsbeleving hebben. De invloed van inkomen wordt niet

geïnterpreteerd door rekening te houden met de gezondheidsbeleving, evenmin als

arbeidsethos en de ingeschatte kansen op het vinden van een betaalde baan en het

'alleenstaande ouder met kinderen zijn'.

Samengevat bepalen de volgende factoren een minder actieve houding richting

betaalde arbeid: een lager arbeidsethos (de belangrijkste reden waarom vrouwen,

gehuwden met kinderen en burgers die langer dan 10 jaar werkloos zijn minder vaak

willen werken en niet zoeken), een lager ingeschatte kans om op korte termijn een

betaalde baan te vinden (dit speelt vooral onder oudere - ouder dan 50 -

werklozen een rol), een slechtere beleving van de gezondheid (welke onder meer

verklaart waarom lager opgeleiden minder actief zijn), een lager netto gezinsinkomen

en het 'alleenstaande ouder met kinderen zijn'.

Wanneer de specifieke situatie van oudere bijstandsgerechtigden (ouder dan 45) in

Tilburg en Utrecht nader wordt bestudeerd, ontstaat een ander beeld (Bijlage 1-

Tabel 20). De belangrijkste verschillen betreffen allereerst het feit dat voor oudere

bijstandsgerechtigden in Tilburg de ingeschatte kansen op het vinden van een baan

geen rol spelen bij een meer of minder actieve houding, maar in Utrecht wel.

Op de tweede plaats zijn langdurig werklozen in Tilburg (langer dan 10 jaar

werkloos) significant minder actief dan burgers die korter dan een jaar werkloos zijn

- ook wanneer rekening gehouden wordt met hun lagere arbeidsethos -, terwijl

duur van de werkloosheid in Utrecht nauwelijks een rol speelt. Dit heeft vermoedelijk

te maken met de al eerder geplaatste opmerking over de complexiteit van de

`langdurige werkloosheidsproblematiek' in Utrecht.

Een derde belangrijk verschil betreft het karakter van de belangrijkste

`gezondheidsvariabele.' In Utrecht betreft dat gezondheidsbeleving, in Tilburg

psychische en psychosomatische klachten. Dit laatste verklaart ook waarom het

arbeidsethos van burgers na controle voor psychische en psychosomatische
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klachten niet meer significant is. Naarmate het arbeidsethos hoger is, zijn burgers
actiever, maar naarmate het arbeidsethos hoger is, werken tevens de negatieve
gevolgen van werkloosheid sterker door op de gezondheid - i.c. psychosomatische
klachten, welke op hun beurt een actievere houding afremmen.

Psychische en psychosomatische klachten (die sterk bepaald worden door de
lange duur van de werkloosheid en ontevredenheid met de financiële en materiële
situatie) vormen een niet te onderschatten factor voor bijstandsgerechtigden in
Tilburg. Er is sprake van een sterk significant negatief effect (f3- -.37) en de
verklaarde variantie neemt toe tot 40 procent wanneer met deze klachten rekening
wordt gehouden.

Een factor die daarnaast in Utrecht een rol speelt is partícipatie: burgers die op
de één of andere manier participeren in bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk zijn
`actiever'.

Tevredenheid met de financiële en materiële situatie lijkt ook een belangrijke rol
te spelen - naarmate die groter is, zijn burgers minder actief op de arbeidsmarkt -
maar het betreft hier een schijnverband dat wordt veroorzaakt door
gezondheidsbeleving. Zonder deze laatste variabele is er immers geen sprake van
een significante invloed van financieel en materieel welbevinden.

Een laatste, zeer belangrijke factor in de relatie tussen gezondheid en
zoekgedrag richting betaalde arbeidlde wens om betaalde arbeid te verrichten, is
etniciteit. In een eerder verband al is geconstateerd dat burgers geboren in Turkije,
Marokko, Suriname of ArubalNederlandse Antillen over een veel slechtere
gezondheid beschikken dan burgers die in Nederland zijn geboren. Op grond
daarvan is nagegaan welke invloed 'gezondheid' voor deze groep op het

arbeidsmarktgedrag heeft. Deze invloed blijkt zeer groot te zijn (Bijlage 1- Tabel 22).
De totaal verklaarde variantie in arbeidsmarktgedrag bedraagt 46 procent voor deze
etnische groep (tegen 39 procent onder de totale populatie oudere
bijstandsgerechtigden in Utrecht). Daarbij is sprake van een uitermate sterk
significant effect van gezondheidsbeleving (f3- -.41, tegen -.22 onder de totale
populatie bijstandsgerechtigden in Utrecht). Tenslotte verklaren de drie dimensies
van gezondheid alleen al - dus zonder rekening te houden met persoonlijke
kenmerken, duur van de werkloosheid etc. - onder deze allochtone burgers 3524

za
In Tiburg is dit percentage nog hoger, namelijk 46 procent.
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procent van de variantie in de houding en het gedrag richting betaalde arbeid (tegen
11 procent onder de totale populatie bijstandsgerechtigden in Utrecht25).

Naar aanleiding van deze resultaten ontstaat het volgende, interessante beeld:
burgers met een etnische achtergrond kennen meer gezondheidsklachten dan
autochtone Nederlandse burgers, terwijl hun gezondheid ook sterker dan voor
autochtone Nederlanders hun houding ten aanzien van en hun zoekgedrag richting
betaalde arbeid beïnvloedt; hun arbeidsethos is sterker, zij willen ook vaker aan het
werk en zij zoeken actiever naar werk26. Begrip voor dit complex van factoren vraagt
erom rekening te houden met de verschillen in cultuur tussen Nederland en
genoemde landen.

Gezondheid, en dan met name gezondheidsbeleving, vormt een niet te onderschatte

factor bij de houding ten aanzien van en het zoekgedrag richting betaalde arbeid. Dit

geldt in zeer sterke mate voor allochtone burgers - afkomstig uit Turkije, Marokko,

Suriname of ArubalNederlandse Antillen. Maar ook voor autochtone Nederlandse

bijstandsgerechtigde burgers speelt gezondheidsbeleving een belangrijke rol. Dit

gegeven toont aan hoe complex de relatie tussen werkloosheid en gezondheid is.

Waar de negatieve gevolgen van werkloosheid (ongunstige vooruitzichten op

betaald werk, ontevredenheid met de financiële en materiële situatie) immers vooral

van invloed zijn op psychísche en psychosomatische klachten - welke vrij redelijk te

verklaren zijn door persoonlijke kenmerken, duur van de werkloosheid, negatieve

aspecten van werkloosheid en samenhang tussen deze drie factoren - is op de

gezondheidsbeleving van burgers - die voornamelijk het '(niet) willen werken en

zoeken naar werk' bepalen - juist veel minder goed `vat' te krijgen. Daarnaast wordt

de relatie nog gecompliceerder wanneer ook met de factor 'etniciteit' rekening wordt

gehouden.

25
26

In Tilburg bedraagt dit percentage 8 procent.
Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten ( bivariate analyses, Nederland als referentiecategorie) bedragen voor
'arbeidsethos': . 432 (Marokko), . 532 (SurinamelArubalNederlandse Antillen) en .644 (Turkije) en voor ' actieve houding en
gedrag richting betaalde arbeid': . 111 (Marokko), . 196 (SurinamelArubalNederlandse Antillen) en .267 (Turkije).
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6. Enkele samenvattende conclusies

Recentelijk is in het kader van het activeringsbeleid de aanbodzijde van de

arbeidsmarkt meer prominent op de voorgrond getreden. Het gaat niet zozeer om het

ontbreken van arbeidsplaatsen, als wel om mogelijke belemmeringen aan de kant
van de werkzoekenden. Het blijkt moeilijk om vat te krijgen op de harde kern van de
langdurig werklozen - vandaag de dag ook wel betiteld als 'fase-4-cliënten'.

Recentelijk wordt duidelijk dat niet alleen (het gebrek aan voldoende) opleiding een
belangrijke belemmering vormt, maar dat ook de gezondheid en

gezondheidsbeleving van langdurig werkloze burgers de terugkeer naar betaalde

arbeid bemoeilijken.

Deze laatste bevinding wijst de weg naar de probleemstelling van het paper: de

wederkerige relatie tussen langdurige werkloosheid en gezondheid. D.w.z. enerzijds
mag worden verondersteld dat werknemers die ziek zijn of ongezond een groter

risico lopen om werkloos te raken, terwijl burgers met een zwakkere gezondheid

minder makkelijk een baan kunnen krijgen. Anderzijds is het aannemelijk dat het

werkloos-zijn van invloed is op de gezond(sbeleving) van burgers. In deze context

wordt werkloosheid als een breder maatschappelijk fenomeen bekeken, d.w.z. een

complex geheel van verslechterde inkomenssituatie en (ervaren) maatschappelijke

positie, onzekerheid over de toekomst, moeilijke situaties, inperking van het

activiteitenpatroon, het op zoek moeten naar nieuwe doeloriëntaties en het missen

van bevrediging in werk en persoonlijke contacten.

Deze relatie is onderzocht op basis van twee stedelijke surveys (Tilburg en Utrecht).

Als uitgangspunt van onderzoek geldt de vaststelling dat burgers die het afgelopen

jaar regulier werk hebben gevonden zich over het algemeen gezond voelen, de

laatste drie maanden relatief weinig ziek zijn geweest en in vergelijking met de

andere groepen burgers minder last ondervinden van psychische en

psychosomatische klachten. Burgers met een gesubsidieerde baan nemen een

middenpositie in, terwijl bijstandsgerechtigde burgers in het algemeen een relatief
zwakke gezondheid(sbeleving) kennen. Dat geldt nog eens in versterkte mate voor

oudere bijstandsgerechtigden.
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Om te beginnen is de relatie onderzocht tussen werkloosheid als maatschappelijk

fenomeen en gezondheid van burgers in de bijstand. In bivariaat verband zijn de

resultaten conform de verwachtingen: naarmate burgers meer tevreden zijn over hun

financiële en materiële situatie, hun kansen om binnen een half jaar werk te vinden

hoger inschatten, tevredener zijn over de dienstverlening van de zijde van de

Gemeentelijke Sociale Dienst en wanneer zij deelnemen aan parttime betaald werk,

vrijwilligerswerk of het verenigingsleven, kennen zij een minder slechte

gezondheidsbeleving, zijn zij minder vaak ziek en ondervinden zij minder last van

psychische en psychosomatische klachten. Een laag inkomen heeft alleen effect op

de gezondheidsbeleving van burgers in de bijstand.

In multivariaat verband geldt dat de ingeschafte kansen op het vinden van een

baan binnen een half jaar van invloed is op zowel gezondheidsbeleving, het 'aantal

keren ziek zijn' als psychische en psychosomatische klachten. Financieel en

materieel welbevinden blijkt alleen een rol te spelen bij het verklaren van psychische

en psychosomatische klachten. De andere twee aspecten, tevredenheid over de

dienstverlening van de zijde van de Gemeentelijke Sociale Dienst en deelname aan

parttime betaald werk, vrijwilligerswerk of het verenigingsleven hebben in multivariaat

verband geen aantoonbare invloed.

Onder oudere bijstandsgerechtigden (ouder dan 45 jaar) in Utrecht speelt

participatie echter wel een rol bij het verklaren van de gezondheidsbeleving en

psychische en psychosomatische klachten. Daarnaast beïnvloedt financieel en

materieel welbevinden voor deze groep niet alleen psychische en psychosomatische

klachten, maar ook de gezondheidsbeleving en 'het aantal keren ziek zijn'.

In het algemeen kan worden opgemerkt dat op de gezondheidsbeleving en het

'aantaf keren ziek zijn' van bijstandsgerechtigde burgers minder goed vat is te krijgen

in termen van verklaarde variantie dan op psychische en psychosomatische

klachten. Deze laatste hangen duidelijker samen met de negatieve gevolgen van

werkloosheid - met name ontevredenheid met de financiële en materiële situatie en

gering ingeschatte kansen op het vinden van een betaalde baan - dan

gezondheidsbeleving en het'aantal keren ziek zijn'. Dit gegeven betekent dat inzake

laatst genoemde aspecten van gezondheid ook sprake kan zijn van een omgekeerde

relatie: naarmate burgers zich ongezonder voelen en vaker ziek zijn, schatten zij hun

kansen op het vinden van een betaalde baan lager in.
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Het verder uiteenrafelen van de relatie tussen werkloosheid en gezondheid door
rekening te houden met persoonlijke kenmerken (leeftijd, sekse, gezinssituatie,
opleiding, inkomen), duur van de werkloosheid en arbeidsethos van werkloze en
werkende burgers levert een aantal interessante inzichten op.

Om te beginnen blijken (on)gunstige perspectieven op het vinden van betaalde
arbeid de gezondheid van sommige categorieën bijstandsgerechtigden - ouder dan
45 jaar, langer dan 10 jaar werkloos - niet of nauwelijks te beïnvloeden, terwijl de
gezondheid van andere categorieën - burgers met een etnische (Turkse,
Marokkaanse, Surinaamse of ArubaanselAntilliaanse) achtergrond, burgers die 5 tot
10 jaar werkloos zijn - juist sterker door deze factor wordt be~invloed. Een voorbeeld
hiervan betreft het feit dat psychische en psychosomatische klachten in eerste
instantie lineair toenemen met de duur van de werkloosheid. Langdurig werkloze
burgers (langer dan 10 jaar werkloos) hebben in absolute termen veel meer last van
psychische klachten. Deze relatie neemt een min of ineer curvilineair karakter aan,
wanneer rekening wordt gehouden met de ingeschatte kansen op het vinden van een
betaalde baan. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de ingeschatte kans op
het vinden van een baan op de psychische en psychosomatische klachten van

werklozen die langer dan tien jaar werkloos zijn, minder sterk doorwerken dan op die

van burgers die korter dan tien jaar werkloos zijn. Een tweede voorbeeld betreft het

feit dat in Utrecht de gezondheid van burgers met een etnische achtergrond sterker
door deze factor wordt beïnvloed dan die van autochtone Nederlandse burgers.

Op de tweede plaats blijkt dat voor oudere bijstandsgerechtigden (ouder dan 45
jaar) de invloed van persoonlijke kenmerken, arbeidsethos en duur van de
werkloosheid veelal blijft bestaan na controle voor de negatieve gevolgen van
werkloosheid. Onder de totale populatie bijstandsgerechtigden (in Tilburg) wordt de
relatie met opleiding, sekse, arbeidsethos e.d vaker geïnterpreteerd door deze
negatieve gevolgen voor werklozen. Bijvoorbeeld: (a) hoger opgeleiden hebben een
betere gezondheidsbeleving en zijn minder vaak ziek dan lager opgeleiden, (onder
andere) omdat zij hun kansen op het vinden van werk hoger inschatten; (b) naarmate
bijstandsgerechtigde burgers een hoger arbeidsethos bezitten, ondervinden zij meer
last van psychische en psychosomatische klachten, onder meer omdat zij
ontevredener zijn met hun financiële en materiële situatie. Voor oudere
bijstandsgerechtigden geldt dat in absolute zin sprake is van een slechtere
(psychische) gezondheid van lager opgeleiden, ouderen (ouder dan 50),
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alleenstaande ouders met kinderen en burgers met een etnische achtergrond, ook na

controle voor de negatieve gevolgen van werkloosheid als maatschappelijk

fenomeen. Duur van de werkloosheid speelt voor de oudere Tilburgse

bijstandsgerechtigden wel een rol, onder de Utrechtse populatie niet. Dit heeft te

maken met de, vergeleken met Tilburg, meer heterogene samenstelling van de groep

oudere bijstandsgerechtigden in Utrecht.

Dat het hebben van een gesubsidieerde of reguliere baan echter niet altijd tot een

betere gezondheid leidt, blijkt uit het feit dat burgers meer gezondheidsklachten

ondervinden wanneer zij een gesubsidieerde baan hebben die niet de baan is die zij

eigenlijk zouden willen hebben. Dit geldt in het bijzonder voor hoger opgeleiden en
burgers met een laag inkomen.

Daarnaast ondervinden burgers `psychische hinder' van het hebben van een

reguliere baan die niet aansluit bij hun interesses en~of werkervaring. Dit geldt in

sterkere mate voor mannen en burgers met een hoger arbeidsethos. Teleurstelling

speelt in dit laatste verband waarschijnlijk een belangrijke rol.

Tenslotte ondervinden regulier werkenden meer gezondheidsklachten naarmate

zij voorafgaand aan het vinden van een baan langer werkloos zijn.

Dan de omgekeerde relatie, die tussen gezondheid en werkloosheid. Om te

beginnen is de duur van de werkloosheid als afhankelijke variabele onderzocht. De

invloed van gezondheid is beperkt voor de totale populatie bijstandsgerechtigden,

maar aanzienlijk voor oudere bijstandsgerechtigden, met name in Tilburg. In Tilburg

speelt gezondheidsbeleving de belangrijkste rol, in Utrecht het 'aantal keren ziek

zijn'.

Een volgende factor vormt het arbeidsethos als zodanig. De negatieve

gevolgen van werkloosheid werken op de gezondheid - in het bijzonder psychische

en psychosomatische klachten - van burgers met een hoog arbeidsethos sterker

door dan op die van burgers met een laag arbeidsethos. Dat werpt de vraag op of

burgers het vervelender vinden werkloos te zijn, naarmate hun gezondheid beter is.

Het antwoord op deze vraag is helder. Dat is niet het geval.

Het vertrouwen in het vinden van een betaalde baan in de toekomst hangt in

zoverre samen met de gezondheid dat naarmate burgers zich gezonder voelen, zij

hun kansen om binnen een half jaar (weer) een baan te vinden hoger inschatten.
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Tenslotte het zoekgedrag richting betaalde arbeid, dan wel de wens betaalde arbeid
te verrichten. Gezondheid, en dan vooral gezondheidsbeleving heeft een sterk
significant negatief effect op het'actief zijn'. Bovendien neemt de verklaarde variantie
in zoekgedrag richting betaalde arbeidlde wens om betaalde arbeid te verrichten
aanzienlijk toe na opname van gezondheid als verklarende factor. In Tilburg spelen
in het bijzonder onder oudere bijstandsgerechtigden psychische en

psychosomatische klachten een rol bij hun meer of minder'actieve' houding richting
betaalde arbeid. In Utrecht is in dit verband gezondheidsbeleving een zeer
belangrijke verklarende factor voor'actief zijn' voor burgers afkomstig uit Marokko,
Turkije, Suriname en de Nederlandse AntillenlAruba.

Vanuit een beleidsoptiek is de relatie tussen werkloosheid en gezondheid, vanuit

beide richtingen bezien, van groot belang. Aan de ene zijde gaat het om de vraag op

welke wijze de werkloosheid, en dan met name de maatschappelijke kant daarvan -
verslechterde inkomenssituatie en (ervaren) maatschappelijke positie, onzekerheid

over de toekomst, moeilijke situaties, inperking van het activiteitenpatroon, het op

zoek moeten naar nieuwe doeloriëntaties en het missen van bevrediging in werk en

persoonlijke contacten - doorwerkt op de gezondheid van burgers. Beleid gericht

op de verbetering van de situatie van werklozen, en voor alles langdurig werklozen,

staat de afgelopen jaren voornamelijk in het teken van een poging de deelname aan

betaalde arbeid sterk te verhogen. Dat beleid kent zijn grenzen. Uit recent

onderzoek, de uitkomsten van de Armoedemonitor 199827, blijkt dat dit beleid in

termen van bestrijding van armoede en sociale uitsluiting weinig soelaas biedt.

Gemeenten hebben dat reeds langer voorzien. Zij leggen naast activering sterk de

nadruk op inkomensondersteunende activiteiten en het verder uitwerken van

zorgtrajecten.. De uitkomsten van dit paper ondersteunen feitelijk deze bredere

aanpak van de gevolgen van langdurige werkloosheid.

Ook de relatie naar de andere kant, de invloed van gezondheid op de
werkloosheid, vooral te vertalen in termen van een actievere houding van burgers bij
deelname aan het maatschappelijke leven, hetzij in de vorm van betaalde arbeid,
hetzij in de vorm van vrijwilligerswerk en andere onbetaalde activiteiten verwijst naar

27 Sociaal en Cultureel Planbureau 8~ Centraal Bureau voor de Statistiek, Armoedemonitor 1998, SCPIEIsevier
Bedríjfsinformatie, RijswijklDen Haag, 1998.
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het belang van de gezondheidsituatie en gezondheidsbeleving van burgers. Hogere
uitstroom naar betaalde arbeid of andere vormen van maatschappelijke participatie,

veelal ook overeenkomstig de wens van vele langdurig werklozen zelf, vraagt om

een serieuze aandacht voor leefomstandigheden en gezondheid(sbeleving) van

burgers. Neem als voorbeeld slechts de uitkomst dat vooral voor allochtone burgers

een heel sterke relatie bestaat tussen gezondheid en zoekgedrag richting betaalde

arbeid. Het hogere arbeidsethos van deze groep burgers wordt grotendeels teniet

gedaan door een slechtere gezondheidsbeleving.

Kortom de relatie tussen werkloosheid en gezondheid is een dermate complex

maatschappelijk fenomeen dat nogal simpele, eendimensionale oplossingen in

termen van 'werk, werk en nog eens werk' onvoldoende soelaas bieden. Complexe

maatschappelijke problematieken vragen veeleer om integraal beleid waarbinnen

naast activering richting betaalde arbeid, ook zaken als activering naar andere

activiteiten dan betaalde arbeid, inkomensondersteunende maatregelen en vooral

zorgbeleid in zijn meest brede zin - naast gezondheid, ook huisvesting,

maatschappelijk werk - een vooraanstaande rol spelen.
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Bijlage 1: Tabellen



Tabel 1: Persoonlijke kenmerken van deelpopulaties

Persoonlijke kenmerken Reguliere
arbeid

Gesubsidieerde
arbeid

Bijstand Bijstand
45-57,5 jaar

Tilburg

Bijstand
45-57,5 jaar

Utrecht

Geslacht
Mannen 51,3oro 71,5oro 40,2oIo 41,Ooro 41,3oro

Vrouwen 48,7oIo 28,5oIo 59,8oIo 59,Oo~o 58,70~0

Leeftijd
18-30 69,OoIo 8,3oro 13,2oro
31-40 19,5oIo 21,20~0 25,8oIo
41-50 8,80~0 34,40~0 25,70~0
51-60 2,70~0 34,30~0 25,3oro

60t 10,0oro

45-49 38,80~0 41,4oIo
50-54 25,80~0 40,Ooro

55-57,5 25,4oIo 18,6oro

Land van afkomst
Nederland 90,8oIo 90,20~0 71,50~0 76,tolo 58,70~0

SurinamelAntillen 2,20~0 3,Oo~o 9,7oIo 8,20~0 6,30~0
Turkije 2,6oro 1,1oro 4,3oro 3,Oo~o 6.8oro

Marokko 0,4oIo 1,9oro 1,9oro 3,OoIo 11,5oIo
Anders 3,90~0 3,8oIo 12,60~0 9,70~0 16,40~0

Woonsituatie
Gehuwd~samenw. } kinderen 6,60~0 28,50~0 12,80~0 13,4oIo 18,Oo~o

Gehuwdlsamenwonend 18,Oo~o 26,1oIo 11,6oIo 13,4o~0 8,20~0
Alleenstaand t kinderen 3,90~0 6,40~0 30,Oo~o 23,9oIo 15,3oIo

Alleenstaand 63,2oIo 34,50~0 41,9oIo 47,60~0 53,3oIo
Thuiswonend 8,30~0 4,50~0 3,60~0 1,50~0 1,40~0

Anders - - - - 3,80~0

Opleiding
Geen 1,3oIo 8,4oIo 20,80~0 23,30~0 24,5oIo

Basisonderwijs 4,OoIo 18,4oIo 21,3oIo 25,60~0 19,80~0
LBO 7,5oro 27,7oIo 19,6oIo 18,Oo~o 11,Ooro

MAVONBO 5,70~0 12,8oIo 13,4oIo 12,8oIo 9,30~0
MBO 12,3oIo 12,1oIo 8,80~0 7,50~0 S,So~o

HAVONWO 5,3oro 4,8oro 5,4oro 1,So~o 6,Ooro
HBONVO 60,8oIo 7,80~0 9,50~0 11,50~0 22,So~o

Andere opleiding 3,1oIo B,OoIo 1,20~0 - 1,10~0

Duur van werkloosheid
~ 1 jaar 58,50~0 18,9oIo 5,1oIo 2,30~0 3,40~0
1-2 jaar 15,Oo~o 13,70~0 6,6oIo 4,70~0 4,Oo~o
2-3 jaar 8,4oro 9,7oro 7,7oIo 7,OoIo 6,3oro
3-5 jaar 6,2oIo 17,Ooro 17,1 oro 14,8oro 14,5oro

5-10jaar 6,6oIo 19,30~0 22,30~0 19,50~0 24,80~0
~ 10jaar 5,3oIo 21,50~0 41,20~0 51,60~0 47.Oo~o

N-228 N-471 N-414 N-124 N-355



Tabel 2: Psychische en psychosomatische klachten (factoranalyse)

Bijstand, gebsubsidieerde Bijstand Bijstand
arbeid en reguliere arbeid 45-57,5 jaar 45-57,5 jaar

Tilburg Tilburg Utrecht

hz Ladingen H~ ladingen h2 Ladingen

Hoofdpijn 25 50 44 59 45 65Gespannen gevoel 48 72 55 69 58 78
Hartkloppingen 45 58 49 52 47 66
Benauwd gevoel op de borst 48 60 60 65 55 .70
Neerslachtigheid 49 67 54 55 55 64Piekeren 51 70 61 68 51 63
Pijn in de rug 20 45 36 55 36 53
Vermoeid, slap hangerig 43 70 49 71 52 74
Humeurig, prikkelbaar 42 66 50 63 45 64
Slapeloosheid 31 61 32 51 40 64
Duizeligheid 32 57 55 66 46 65

"Io verklaarde variantie 38.3 38.1 43.9
Cronbach's alpha 87 87 89



Tabel 3: Correlaties tussen gezondheidsbeleving, 'aantal keren ziek' en psychische en psychosomatische
klachten

Requliere arbeid

Gezondheids-
Beteving

Aantal keren
Ziek

beleving ziek
Gezondheids- Aantal keren

34

Gesubsidieerde arbeid

Gezondheids-
Beleving

Aantal keren
Ziek

beleving
Gezondheids-

Bijstand Tilburg

Gezondheids-
Beleving

Aantal keren
Ziek

beleving
Gezondheids-

Bijstand 45-57, 5 jaar Tilburq

Gezondheids-
beleving

Gezondheids-
Beleving

Aantal keren
Ziek

Bijstand 45-57, 5 Íaar Utrecht

Gezondheids-
beleving

Gezondheids-
Beleving

Aantal keren
Ziek

Aantal keren
ziek

34

Aantal keren
ziek

52

Aantal keren
ziek

52

Aantal keren
ziek

55

Psych. En
Psychosom.

Klachten

51

30

Psych. En
Psychosom.

klachten

57

44

Psych. En
Psychosom.

klachten

68

57

Psych. En
psychosom.

klachten

67

58

Psych. en
psychosom.

klachten

69

68

Bijla~e I - 3



Tabel 4: Financieel en materieel welbevinden ( factoranalyse)

Bijstand, gebsubsidieerde Bijstand Bijstand
arbeíd en reguliere arbeid 45-57,5 jaar 45-57,5 jaar

Tilburg Tilburg Utrecht

hz Ladingen hz Ladingen hz Ladingen

Slechterlbeter af dan anderen 48 69 44 64 43 66
Financiële zekerheid 47 70 40 58 43 65
Vaste lasten .23 46 22 38 27 47
Bezit 36 56 54 63 45 62
Rondkomen 60 79 60 75 48 70Levensstandaard 50 72 59 75 49 68Sparen 64 75 49 65 50 63
Geld lenen 31 57 33 49 34 59
Inkomen huishouden 53 70 50 49 53 67
Financ. mog.heden huishouden 58 77 41 50 48 59
Spaarmogelijkheden .71 82 43 55 48 64
Totaal van bezittingen 34 51 36 39 36 54
Bijverdienmogelijkheden 24 48 22 33 20 38

o~o verklaarde variantie 44.3 31.7 37.0
Cronbach's alpha 91 83 gg



Tabel 5: Tevredenheid over de dienstverlening van de zijde van de Gemeentelijke Sociale Dienst
(factoranalyse), Bijstand, Tilburg

H2

Behandeling door GSD tijdens aanvraag uitkering
Gang van zaken tijdens aanvraag uitkering
Gang van zaken tijdens heronderzoekgesprekken
Eerlijkheid GSO
Partijdigheid GSD
Persoonlijkheid GSD
Dekundigheid GSD
Naar mening gevraagd door GSD
Begrijpelijke taal GSD
Rechten en plichten duidelijk
Rekening houden met wensen, klachten
Onnodige vragen
Van kastje naar de muur gestuurd
Controles (on)terecht
Rechtvaardigheid verplichtingen

"~o verklaarde variantie
Cronbach's alpha

Bijlage I - ~

ladingen

41.4
91



Tabel 6: Multiple regressie-analyse van gezondheid op negatieve gevolgen van werkloosheid als
maatschappelijk fenomeen (gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effectenl, Bijstand, Tilburg

Gezondheidsbelevrng Aantal keren ziek Psych. en psychosom.
klachien

bivariaat multivariaat Bivariaat Multivariaat bivariaat multivariaat

Inkomen ( fi) -.12 ' -.05 -.06 09 -.04 14Fin. en mat. welbevinden (fi) -.14 " -.05 -.12 ' -.12 -.28 " - 2g "
Kans op werk (fi) -.32 " -.31 ' -.25 " -.20 ' -.26 ' -.22 'Tevr. dienstverl. GSD (fi) -.11 ' 27 -.18 " -.13 -.10 " -.12
Wel participatie (b) -.27 ' -.06 -.52 " 04 - 20 " -.23(geen partcipatie-ref.cat.)

N 168 166 128adj. RZ 09 06 15

' -significant (a~.05)
"-significant (a~.01)
ref. cat.-referentie-categorie



Tabel 7: Multiple regressie-analyse van gezondheid op inkomen, financieel en materieel welbevinden en
'bevrediging in werk' ( gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten); gesubsidieerde arbeid,
Tilburg

Gezondheidsbeleving Aantal keren ziek Psych. en psychosom.
klachten

bivariaat multivariaat bivariaat Multivariaat bivariaat multivariaat

Inkomen (fi) 03 09 -.04 -.04 04 09
Fin. en mat. welbevinden ((i) -.21 " -.23 " -.09 ` -.05 -.14 ' -.13

Werk niet in ov. met intl 24 ' 43 " 2.36 "
werkerv.(b)
('wel"-ref.cat)
Werk sluit niet aan bij opl.(b) 14 27 " 1.20 '
("wel"-ref.cat)
Baan geen echte baan (b) 31 " 31 "' 1.66 "
("wel"-ref.cat)
Baan niet baan die ik wil (b) 33 " 23 ' 49 " 56 '" 2.58 " 23 "
("wel"-ref.cat)

N 403 398 274
adj. R' 06 05 07

' -significant (c~~.05)
"-significant (a~.01)
ref. cat.-referentie-categorie

Multiple regressie-analyse van gezondheid op inkomen, financieel en materieel welbevinden en 'bevrediging in
werk' ( gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten); reguliere arbeid, Tilburg

Gezondheidsbeleving Aantal keren ziek Psych. en psychosom.
klachten

bivariaat multivariaat bivariaat Multivariaat bivariaat multivariaat

Inkomen (f5) -.11 -.09 -.07 -.04 -.16 ' -.06
Fin. en mat. Welbevinden (f5) -.07 -.01 -.05 -.004 -.21 " -.15 '

Werk niet in ov. Met intl 11 24 ' 23 2.27 '" 1.89 "
werkerv.(b)
('wel"-ref.cat)
Werk sluit niet aan bij opl. (b) 23 ' 20 11 91
("wel"-ref.cat)
Baan niet baan die ik wil (b) 15 10 1 76 "
("wel"-ref.cat)

N 210 209 189
adj. R' 008 001 10

' -significant (a~.05)
"-significant (c,~.01)
ref.cat.-referentie-categorie



Tabel 8: Multiple regressie-analyse van gezondheidsbeleving op persoonlijke kenmerken, duur werkloosheid,
negatieve gevolgen van werkloosheid en 'bevrediging in werk' (gestandaardiseerde en
ongestandaardiseerde effecten); bijstand, gesubsidieerde en reguliere arbeid, Tilburg.

Bijstand Gesubsidieerde arbeid Reguliere arbeid

I II I II I II

Leeftijd
(18-30-ref.cat)
31-40 15 41 28 31 -.13 -.12
41-50 40 30 36 34 -.34 -.32 '51-55 19 005 41 35 55 52
56t 29 -.19 29 26 97 -.89

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kind. -.16 -.25 -.35 -.37 -.86 ' -.85 '
gehuwdlsamenw. 17 34 10 19 -.18 -.16
gehlsamenw. tkind. -.02 -.13 07 -.09 -.38 -.36
thuislanders -.07 -.23 -.29 -.13 -.39 -.39

Duur werkloosheid
(~1 jaar-ref.cat)
1-2 jaar -.42 -.OS -.21 -.21 -.19 -.21
2-3 jaar -.22 39 -.03 -.09 60 ' S9 "
3-5 jaar -.19 28 -.12 -.25 43 43
5-10 jaar 33 62 -.21 -.28 44 40
~10 jaar 50 40 -.02 -.10 1.03 ' 1.00 "

Opleiding (fS) -.14 ' -.14 -.05 -.08 -.14 -.13

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw 28 05 -.01 - 02 - 09 -.08

Arbeidsethos ([3) OS 08 04 06 -.11 -.13

Inkomen ((i) -.14 ' -.03 -.06 02 -.09 -.09

Fin. en mat. welbev. (fi) -.03 -.24 " -.p7

Kans op werk (fi) - 2g "

Participatie
(geen partc.-ref.cat) 34
wel partc. - -

Tevr. Dienstv. GSD (f5) -.10 - -

Bevrediging werk
Werk niet in ov. met int.l werkerv. (b) -
('wel"-ref.cat)
Werk sluit niet aan bij opl.(b) - 10
("wel"-ref.cat)
Baan geen echte baan (b) -
("wel"-ref.cat)
Baan niet baan die ik wil (b) - 32 :
("wel"-ref.cat)

N
~

349 164 347 347 207 207
adj. R 07 09 01 06 10 10

' -significant (c,~.05)
"-significant (a~.01)
ref. cat.-referentie-categorie



Tabel 9: Multiple regressie-analyse van 'aantal keren ziek' op persoonlijke kenmerken, duur werkloosheid,
negatieve gevolgen van werkloosheid en 'bevrediging in werk' ( gestandaardiseerde en
ongestandaardiseerde effecten); bijstand, gesubsidieerde en reguliere arbeid, Tilburg.

Bijstand Gesubsidieerde arbeid Reguliere arbeid

I II 1 II I II

Leeftijd
(18-30-ref.cat)
31-40 -.45 02 -.21 -.13 - .29 - .27
41-50 -.36 -.18 -.34 -.31 - .61 ' - .62'
51-55 -.52 -.80 -.42 ' -.44 ' -1.13 " -1.11 "
56t -.19 -.92 -.67 " -.63 ' -2.21 " -2.18 "

Gezínssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kind. 26 23 -.15 -.08 -1.00 " - .98 "
gehuwdlsamenw. -.34 28 -.16 -.06 - .19 - .18
gehlsamenw. tkind. -.11 -.23 -.17 -.14 1.38 - .36
thuislanders 21 -.11 -.39 - 32 - .61 " - .58 "

Duur werkloosheid
(~1 jaar-ref.cat)
1-2 jaar -.95 ' -.12 -.21 -.14 19 17
2-3 jaar -.11 53 07 12 45' 42 '
3-5 jaar -.11 34 15 12 40 36
5-10 jaar -.10 45 14 15 59 ' S5 '
~10 jaar 05 09 29 29 1.24 " 1.25 "

Opleidin9 (f!) -.13 ' -.16 -.08 - 11 ' - 28 " - .26 "

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw 56 " 21 09 -.07 21 " 21 '

Arbeidsethos (fi) 07 -.06 08 09 02 01

Inkomen (fi) -.10 07 04 04 02 03

Fin, en mat. welbev. (f5) -.13 -.07 - .05

Kans op werk (fi) -.23 ` - -

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc. 04 - -

Tevr. Dienstv. GSD (fi) -.12 - -

Bevrediging werk
Werk niet in ov. met int.l werkerv. (b) - 13
('wel"-ref.cat)
Werk sluit niet aan bij opl.(b) -
("wel"-ref.cat)
Baan geen echte baan (b) -
("wel"-ref.cat)
Baan niet baan die ik wil (b) - 59 "
("wel"-ref.cat)

N 343 162 343 343 207 207
adj. R2 05 06 006 06 13 13

' -significant (a~.05)
"-significant (cY~.01)
ref.cat.-referentie-categorie



Tabel 10: Multiple regressie-analyse van psychische en psychosomatische klachten op persoonlijke kenmerken,
duur werkloosheid, negatieve gevolgen van werkloosheid en 'bevrediging in werk'
(gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten); bijstand, gesubsidieerde en reguliere arbeid,
Tilburg.

Bijstand Gesubsidieerde arbeid Reguliere arbeid

I II I II I II

Leeftijd
(18-30-ref.cat)
31-40 -2.38 -1.14 - .66 - .13 - .70 7841-50 -.53' -1.88 -.63 -.37 61 61
51-55 -1.68 -4.13 - .49 - .43 -1-48 -2.31
56t -2.68 -3.31 -1.07 - .79 -4.34 -3.87

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. Met kind. 1.86 1.46 -1.92 -1.51 -3.70 ` -3.41 "
gehuwdlsamenw. 72 2.56 -1.80 -1.33 - .44 - .44
gehlsamenw. tkind. 97 -1.02 -1.77 -1 81 75 88
thuislanders 1.04 56 - .25 11 -1.61 -1.11

Duur werkloosheid
(~1 jaar-ref.cat)
1-2 jaar 35 1.22 -1.63 -1.16 04 -.18
2-3 jaar 2.28 4.05 43 44 3.52 ' 2.93 '"
3-5 jaar 1.96 3.97 -.98 -1.15 54 -.03
5-10 jaar 3.58 5.29 " -1.07 -1.03 1.45 92
~10 jaar 4.34 " 2.77 46 26 70 82

Opleiding (fi) - .08 - .08 10 05 - .16 - .11

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw 86 13 -.20 -.30 95 95 '

Arbeidsethos (fi) 20 " 12 - .01 03 - .15 - .18 `

Inkomen (ft) - .14 09 14 18 ' - .15 - .07

Fin. en mat. welbev. (ti) - .29 `" - .12 - .06

Kans op werk ((1) - .24 ' - -

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc. - .79 - -

Tevr. Dienstv. GSD ((5) - .06 - -

Bevrediging werk
Werk niet in ov. met int.l werkerv. (b) - 1 7g "
('wel"-ref.cat)
Werk sluit niet aan bij opl.(b) -
("wel"-ref.cat)
Baan geen echte baan (b) -
("wel"-ref.cat)
Baan niet baan die ik wil (b) - 2 57 -
("wel"-ref.cat)

N
adj. R'

249
07

126
20

243
003

243
08

186
09

186
14

' -significant (cy~.05)
"'-significant (~7~.01)
ref. cat.-referentie-categorie



Tabel 11: Multiple regressie-analyse van gezondheid op persoonlijke kenmerken, duur werkloosheid en
negatieve gevolgen van werkloosheid ( gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten),
bijstand 45-57.5 jaar, Tilburg~ Utrecht

Gezondheidsbeleving Aantal keren ziek' Psych. en psychosom.
klachten

I II III I II III I II III

Woonplaats
((Tilburg-ref.cat)
Utrecht 19 34 ` 41 ' 33 55 " 63 " 1.78 ' 2.67 " 3.71 "

Leeftijd
(45-49-ref.cat)
50-54 O6 -.15 17 11 1.36 1.50
55-57.5 -.19 -.31 02 -.13 2.03 ' 1.61

Gezinssituatie
(al leen-ref.cat)
alleenst. Met kind. O6 21 51 ` 46 " 2.10 ' 2.74 '"
gehuwdlsamenw. 11 24 -.02 07 -.02 -1.20
gehlsamenw. }kind. 13 14 30 37 -.77 OS
thuislanders 44 77 52 29 -.20 -.35

Duur werkloosheid
(~ljaar-3 jaar-ref.cat)
3-5 jaar -.05 -.20 22 10 79 44
5-10 jaar 07 -.02 24 20 1.75 1.52
~10 jaar 38 " 14 45 ' 27 3.17 " 2 27 '

Opleiding (f5) -.27 " -.26 "" -.30 " -.31 '" -.27 "' - .23 "

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw 09 -.OS -.05 -.02 88 1.01

Arbeidsethos (fl) 02 -.04 07 04 13 ' -.02

Fin. en mat. welbev. (fl) -.18 " -.09 - .35 "

Kans op werk ((i) -.17 " -.06 - .03

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc. -.29 ' - 18 -.98

N 502 463 389 484 451 383 303 290 248
adj. R~ 002 10 17 006 13 16 01 16 28

' -significant (a~.05)
"-significant (cx~.01)
ref. cat.-referentie-categorie



Tabel 12: Multiple regressie-analyse van gezondheidsbeleving op persoonlijke kenmerken, duur werkloosheid
en negatieve gevolgen van werkloosheid voor Utrecht en Tilburg apart (gestandaardiseerde en
ongestandaardiseerde effecten), bijstand 45-57.5 jaar.

Tilburg Utrecht

I II I II

Leeftijd
(45-49-ref.cat)
50-54 -.14 - .41 -.03 -.10
55-57.5 -.19 - .61 -.23 -.26

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kind. -.14 08 16 22
gehuwdlsamenw. -.12 40 21 23
gehlsamenw. tkind. -.26 - .37 24 21
thuislanders -.36 -1.89 56 40

Duur werkloosheíd
(~1jaar-3 jaar-ref.cat)
3-5 jaar -.06 - .31 -.05 -.18
5-10 jaar 64 48 -.10 -.14
~10jaar 84 " 44 23 07

Opleidin9 (f5) -.21 ' - .25 -.28 " -.26 "

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw 18 17 07 08

Arbeidsethos (fi) 12 05 -.01 -.06

Fin. en mat. welbev. (fi) 00 -.22 "

Kans op werk (f5) - .13 -.18 "

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc. - .11 -.31 '

N 123 63 340 326
adj. R~ 08 03 09 19

' -significant (cx~.05)
"-significant (a~.01)
ref. cat. -referentie-categorie



jVervolg Tabel 121:

Multiple regressie-analyse van 'aantal keren ziek' op persoonlijke kenmerken, duur werkloosheid en
negatieve gevolgen van werkloosheid voor Utrecht en Tilburg apart (gestandaardiseerde en
ongestandaardiseerde effecten), bijstand 45-57.5 jaar.

Tilburg Utrecht

I II I II

Leeftijd
(45-49-ref.cat)
50-54 -.01 - .43 25 23
55-57.5 28 17 -.O6 -.09

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kind. 69 17 40 42
gehuwdlsamenw. -.83 - .85 38 28
gehlsamenw. tkind. -.93 ' -1.22 ' 68 " 61 '
thuislanders 87 -1.62 52 43

Duur werkloosheid
(~ljaar-3 jaar-ref.cat)
3-5jaar 32 45 19 14
5-10 jaar 15 -.03 32 33
~10jaar 77 31 42 37

Opleiding ((i) -.24 ` - .54 " -.30 " -.29 "

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw 12 82 -.10 -.12

Arbeidsethos (fi) 16 09 03 02

Fin. en mat. welbev. (fi) 01 -.11 '

Kans op werk (Il) 02 -.10

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc. - .28 -.25

N 119 62 332 321
adj. R~ 11 24 15 16

' -significant (a~.05)
"-significant (cY~.01)
ref. cai.-referentie-categorie



[Vervolg Tabel 121:

Multiple regressie-analyse van psychische en psychosomatische klachten op persoonlijke kenmerken,
duur werkloosheid en negatieve gevolgen van werkloosheid voor Utrecht en Tilburg apart
(gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten), bijstand 45-57.5 jaar.

Tilburg Utrech t

I II I II

Leeftijd
(45-49-ref.cat)
50-54 -. 19 1.90 1.99 ' 1.79 '
55-57.5 1.56 2.25 2.13 1.82

Gezinssituatie
(al leen-ref.cat)
alleenst. met kind. 2.69 ' 4.79 R 2.16 " 2.07 '
gehuwdlsamenw. -1.39 78 -3.07 -2.12
gehlsamenw. tkind. -2.11 -1.26 - .47 12
thuíslanders -6.96 -7.80 90 62

Duur werkloosheid
(~1 jaar-3 jaar-ref.cat)
3-S jaar 94 1.40 05 - 42
5-10 jaar 5.30 " 6.35 ' 28 34
~10 jaar 5.58 " 5.03 1.94 1.41

Opleidin9 (fi) - .14 - .18 - .30 " - .23 "

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw 69 72 96 1.06

Arbeidsethos (f3) 29 " 24 08 - .05

Fin. en mat. welbev. (f5) -.3g x - 3B t-

Kans op werk (fi) 06 - .54

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc. 1.56 -1.45'

N 82 43 208 205
adj. RZ 21 10 13 28

' -significant (a~.05)
"-significant (a~.01)
ref.cat.-referentie-categorie

Bijlage I - 14



Tabel 13: Multiple regressie-analyse van duur van de werkloosheid op persoonlijke kenmerken en gezondheid
(gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten); bijstand, Tilburg

Leeftijd

I n

(18-30-ref.cat)
31-40
41-50
51-55
56}

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. Met kind.
gehuwdlsamenw.
gehlsamenw. fkind.
thuislanders

Opleiding (fi)

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw

Arbeidsethos (f5)

Inkomen (fi)

Fin. en mat. welbev. (fi)

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc.

Gezondheid
Gezondheidsbeleving ([!)
'Aantal keren ziek' (fi)

84 "
1.24 '"
1.23 "
1.43 "

-.28
-.OS

07
-.72

-.12 '

-.09

-.21

79'
1.15"
1.17 ""
1.35 "

-.25
04
08

-.70

-.09

-.08

-.17

15'

Psych. en psychosom. klachten (!i)

N
18

342
adj. RZ

' -significant (a~.05)
"-significant (a~.01)
ref. cat.-referentie-categorie

342

Bijla~e I - l~

19



Tabel 14 Multiple regressie-analyse van arbeidsethos op persoonlijke kenmerken en gezondheid
(gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten); bijstand, Tilburg

Leeftijd

20
-.08
-.19
-.33

43 `

I ll

(18-30-ref. cat)
31-40
41-50
51-55
56t

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kind.
gehuwdlsamenw.
gehlsamenw. tkind.
thuislanders

Duur werkloosheid
(~ 1 jaar-ref.cat)
1-2 jaar
2-3 jaar
3-5 jaar
5-10 jaar
~10jaar

Opleiding (fi)

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw

Inkomen ((5)

Fin. en mat. welbev. (ti)

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc.

Gezondheid
Gezondheidsbeleving (Il)
'Aantal keren ziek' (fi)
Psych. en psychosom. klachten (f5)

N
adj. R'

' -significant (a~.05)
"-significant (a~.01)
ref.cat.-referentie-categorie

-.41 `
-.17
-.59 "
-.21

26
04
22

-.15
-.42 '

-.04

-.03

11
349

Bijlage I - 16

33
03
19

-.36
-.18
-.60 '
-.54

39
08
21

-.20
-.59 "

-.07

-.27

04

-.13'

-.03

11
04
06

247
12



Tabel 15: Multiple regressie-analyse van ingeschatte kansen op het vinden van een betaalde baan op
persoonlijke kenmerken en gezondheid (gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten);
bijstand, Tilburg

Leeftijd
(18-30-ref.cat)
31-40
41-50
51-55
S6t

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kind.
gehuwdlsamenw.
gehlsamenw. tkind.
thuislanders

Duur werkloosheid
(~ 1 jaar-ref.cat)
1-2 jaar
2-3 jaar
3-5 jaar
5-10 jaar
~10jaar

Opleiding (f5)

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw

Arbeidsethos ((5)

Inkomen (f5)

Fin. en mat. welbev. (f!)

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc.

Gezondheid
Gezondheidsbeleving (fi)
'Aantal keren ziek' (fl)
Psych. en psychosom. klachten (ti)

N
adj. R~

!

56
31

-.18
-.62

09
-.19
-.27
13

38
41

-.02
18

-.13

28 "

-.29

003

21'

09

-.29

24
164

u

60 `
34

-.19
-.63

04
-.11
-.27
07

33
46
03
28

-.05

23 "

-.26

01

19

07

- 32

-.22 "

164
28

' -significant (a~.05)
"-significant (a~.01)
ref. cat.-referentie-categorie



Tabel 16: Multiple regressie-analyse van 'actieve houding ~actief zoekgedrag richting betaalde arbeid' op
persoonlijke kenmerken, negatieve gevolgen van werkloosheid en gezondheid (gestandaardiseerde
en ongestandaardiseerde effecten); bijstand, Tilburg

Leeftijd
(18-30-ref.cat)
31-40
41-50
51-55
56t

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kind.
gehuwdlsamenw.
gehlsamenw. tkind.
thuislanders

Duur werkloosheid
(~ 1 jaar-ref.cat)
1-2jaar
2-3 jaar
3-5 jaar
5-10 jaar
~10jaar

Opleiding (fi)

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw

Arbeidsethos (fi)

Inkomen (fi)

Fin. en mat. welbev. ((i)

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc.

Kans op werk

Gezondheid
Gezondheidsbeleving (fi)
'Aantal keren ziek' ((5)
Psych. en psychosom. klachten (f5)

N
adj. R~

I

26
-.09
-.23
-.92 "

-.49 '"
-.62 "
-.52 '
-.06

12
12
O6

-.17
-.51 '

18"

-.38 "

15'

355
26

ll

33
09
20

-.51

-.54 '
-.52
-.23
01

-.05
-.06
-.OS
-.20
-.41

16'

-.27

19"

18'

-.03

26 "

162
27

lli

41
14
17

-.57

-.57 '
-.45
-.28
-.05

-.08
-.04
-.03
-.05
-.33

13

-.27

20 "

18'

-.12

04

18'

-.25 "

' -significant (a~.05)
"-significant (a~.01)
ref. cat.-referentie-categorie

162
32

Bi,jla~e 1 - 18



Tabel 17: Multiple regressie-analyse van duur werkloosheid op persoonlijke kenmerken, negatieve gevolgen van
werkloosheid en gezondheid (gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten, bijstand, 45-
57,5 jaar, Tilburg en Utrecht

Tilburg Utrecht

I II III I II III

Leeftijd
(45-49-ref.cat)
50-54 -.18 - .30 - .73 23 16 13
55-57.5 022 - .69 - .97 ' 06 -.01 -.12

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kind. -.51 - .11 - .32 - 03 -.01 -.02
gehuwdlsamenw. 20 76 72 -.05 -.03 -.04
gehlsamenw. tkind. .55 .38 77 001 -.02 -.08
thuislanders -.88 -1.93 -1.03 - 13 -.14 27

Opleiding ((i) -.24 " - .24 - .10 -.03 -.01 07

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw 19 -.35 -.23 12 13 18

Arbeidsethos (fi) -.24 " - .29 " - .34 ' -.19 " -.16 ` ` -.16 "

Fin. en mat. welbev. ((i) -.09 01 03 10

Kans op werk (fi)
-.15 - .10 -.15" -.25"

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc.

- .20 - .56 OS -.06
gezondheid
gezondheidsbeleving (f!) 26 ' 19
aantal keren ziek ((i) OS 21 "
psych. en psychosom. klachten 04 10
(8)

N 120 62 43 328 318 197
adj. R~ 16 26 40 02 03 13

" -significant (a~.05)
"-significant (cx~.01)
ref. cat.-referentie-categorie



Tabel 18: Multiple regressie-analyse van arbeidsethos op persoonlijke kenmerken, negatieve gevolgen van
werkloosheid en gezondheid (gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten, bijstand, 45-
57,5 jaar,~ Tilburg en Utrecht

Tilburg Utrecht

I II III I II III

Leeftijd
(45-49-ref.cat)
50-54 17 09 -.05 -.02 -.02 -.2155-57.5 09 07 -.09 -.12 -.06 -.15

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kind. -.18 -.29 -.44 -.19 -.15 06
gehuwdlsamenw. 04 -.12 -.04 28 25 7g
gehlsamenw. tkind. -.08 -.21 -.17 38 35 63thuislanders 63 39 68 -.08 -.13 -.14

Duur werkloosheid
(~ljaar-3 jaar-ref.cat)
3-5jaar 17 .03 06 25 29 115-10 jaar -.16 -.18 -.62 -.22 -.15 10
~10 jaar -.58 ' -.76 " -.98 ' - 40 ` -.37 ` -.48 '

Opleiding (fi) -.04 -.O6 02 -.09 -.11 -.06

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw -.54 ' -.52 ' -.37 -.25 -.27 -.18

Fin. en mat. welbev. (fi) -.24 " -.08 -.22 " -.28 "

Participatie
(geen partc.-ref.cat) -.48 ' -.44 -.01 -.09
wel partc.

Gezondheid
Gezondheidsbeleving (fi) - Oy
Aantal keren ziek ((3) 002Psych. en psychosom. 31 ' 006klachten (ti)

N
ad RZ

123 123 82 340 340 206
j. 09 17 08 OS 12 16

' -significant (a~.05)
"-significant (~~.01)
ref.cat.-referentie-categorie



Tabel 19: Multiple regressie-analyse van ingeschatte kansen op het vinden van een betaalde baan op
persoonlijke kenmerken, negatieve gevolgen van werkloosheid en gezondheid ( gestandaardiseerde
en ongestandaardiseerde effecten, bijstand, 45-57,5jaar Tilburg en Utrecht

Tilburg Utrecht

I II III I II III

Leeftijd
(45~9-ref.cat)
50-54 - .27 - .21 - .47 -.27 ' -.27 ' -.11
55-57.5 - .92 ' - .92 ' - .94 -.26 -.29 -.22

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kind. 32 30 -.25 -.06 06 -.11
gehuwdlsamenw. -.05 02 24 13 13 13
gehlsamenw. tkind. - .19 - .13 - .34 -.20 -.19 -.15
thuislanders -1.34 -1.32 - .88 - 39 -.36 -.37

Duur werkloosheid
(~ljaar-3 jaar-ref.cat)
3-5 jaar - .80 - .92 -1.47 ' - 41 ` -.44 ' -.38
5-10 jaar - .32 - .24 -1.34 - 46 " -.50 " -.72 "
~10 jaar - .65 - .61 - .69 -.48 " -.49 " -.69 "

Opleiding (fi) 32 ' 28 ' 28 07 OS 10

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw -.57 -.57 -.34 -.01 02 02

Arbeidsethos (fi) OS 09 06 10 13 " 08

Fin. en mat. welbev. (Il) -.09 10 13 " 05

Participatie
(geen partc.-ref.cat) 47 69 02 06
wel partc.

Gezondheid
Gezondheidsbeleving (fi) - .25 -.20 '
Aantal keren ziek (ti) - .26 -.01
Psych. en psychosom. - .11 03
klachten (t3)

N 63 63 43 326 326 204
adj. R' 15 17 19 05 10 12

' -significant (a~.05)
"-significant (a~.01)
ref. cat.-referentie-categorie

Bijlage I - 21



Tabel 20: Multiple regressie-analyse van actieve houding~actiefzoekgedrag richting betaalde arbeid op
persoonlijke kenmerken, negatieve gevolgen van werkloosheid en gezondheid ( gestandaardiseerde
en ongestandaardiseerde effecten, bijstand, 45-57,5 jaar, Tilburg en Utrecht

Tilburg Utrecht

I II III I II III

Leeftijd
(45-49-ref.cat)
50-54 - .07 - .07 - .77 -.22 -.13 -.03
55-57.5 - .34 - .63 -1.75 " 05 16 06

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kind. - .13 - .34 - .14 -.75 -.11 03
gehuwdlsamenw. - .29 01 - .15 -.50 ' -.55 ' -.34
gehlsamenw. tkind. - .06 40 - .22 -.13 -.07 -.02
thuislanders - .03 34 -1.21 -.26 -.13 -.09

Duur werkloosheid
(~1jaar-3 jaar-ref.cat)
3-5 jaar - .27 - .46 -1.22 35 57 ' 60 '5-10jaar -.003 -.04 -.51 10 22 18
~10 jaar -1.00 " -1.15 ' -1.68 ' -.10 06 -.11

Opleiding ( fi) 19 ' 14 ' -.11 19 " 13 ' 02

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw - .19 - .26 - .10 -.21 -.24 -.07

Arbeidsethos (f5) 33 " 33 " 27 41 " 37 " 38 "

Fin. en mat. welbev. (fi) 03 -.11 -.04 -.17 "

Kans op werk (fi) 06 -.18 27 " 17 "

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc. 27 25 41 " 36 '

Gezondheid
Gezondheidsbeleving (fi) 1p -.22 -
Aantal keren ziek (li) - .03 - 07
Psych. en psychosom. -.37 ' -.04
klachten (fi)

N 120 62 43 329 318 200
adj. RZ 37 30 40 23 33 39

' -significant (a~.05)
"-significant (a~.01)
ref. cat.-referentie-categorie



Tabel 21: Multiple regressie-analyse van gezondheid op etniciteit, persoonlijke kenmerken, duur werkloosheid,
negatieve gevolgen van werkloosheid (gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten),
bijstand 45-57.5 jaar, Utrecht

Gezondheidsóeleving 'Aantal keren ziek' Psych. en psychosom.
klachten

I II III I II III I II III

Geboorteland
(Nederland-ref.cat)
Marokko 57 ' 19 10 1.54 " 97 "` 89 ' 2.69 " 73 13
Surinam.INed.AntlAruba 48 35 30 1.64 "" 1.32 " 1.30 " 8.26 " 7.62 " 6.59 "
Turkije 86 " 58 41 1.25 " 1 27 " 1 12 " 3.94 " 4.07 ' 2.67
Indonesiëlanders -.04 .OS .03 29 29 26 -1.17 13 -.46

Leeftijd
(45-49-ref.cat)
50-54 -.04 -.10 20 16 1.92 " 1.73 '
55-57.5 -.23 -.26 - .12 -.16 2.56 ' 2.15 '

Gezinssituatie
(al leen-ref.cat)
alleenst. met kind. 13 19 28 28 1.89 1.91
gehuwdlsamenw. 15 20 23 20 -4.08 -2.67
gehlsamenw. tkind. 14 16 24 23 -.82 08
thuislanders 56 40 54 45 1.29 92

Duur werkloosheid
(~ljaar-3 jaar--ref.cat)
3-5 jaar -.10 -.22 09 04 -.76 -.96
5-10 jaar -.15 -.18 23 20 -.43 -.33
~10jaar 23 07 46 37 1.87 1.33

Opleiding (fi) -.24 " -.23 " - .21 " - 21 " -.21 " -.17 '

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw 10 11 -.02 -.04 1.08 1.07

Arbeidsethos ([3) -.02 -.06 03 02 06 -.06

Fin. en mat. welbev. ([i) -.21 " -.10 -.35 "

Kans op werk (fi) -.18 " -.OS -.09

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc. -.28 -.12 -1.09

N 368 340 326 354 332 321 221 208 205
adj. R' 04 09 19 16 20 20 09 I .18 31

" -significant (a~.05)
"-significant (a~.01)
ref. cat.-referentie-categorie

Bijlage I - 23



Tabel 22: Multiple regressie-analyse van actieve houding ~actief zoekgedrag richting betaalde arbeid op
etniciteit, persoonlijke kenmerken, negatieve gevolgen van werkloosheid en gezondheid
(gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde effecten, bijstand, 45-57,5 jaar, Tilburg en Utrecht

1 n ul !v Iva'

Geboorteland
(Nederland-ref.cat)
Marokko 11 45 49 12
Surinam.INed.AnUAruba 20 17 20 17
Turkije 27 33 37 13
Indonesiëlanders 53 " 19 28 36

Leeftijd
(45-49-ref.cat) -.25 -.18 -.05 -.O150-54 01 10 06 25
55-57.5

Gezinssituatie
(alleen-ref.cat)
alleenst. met kínd. - 10 -.14 001 83
gehuwdlsamenw. -5.68 ' -.61 ` -.42 -.24
gehlsamenw. tkind. - .34 -.30 -.09 -.10
thuislanders - .26 -.12 12 -.25

Duur werkloosheid
(~1 jaar-3 jaar--ref.cat)
3-5 jaar 32 54 ' 61' 71
5-10 jaar 09 22 22 49
~10 jaar -.09 08 - 05 28

Opleiding (fi) 22 " 15 ' 008 -.02

Sexe
(man-ref.cat)
vrouw -.19 -.20 -.06 -.50

Arbeidsethos (fi) 41 " 37 " 37 " 23 `

Fin. en mat. welbev. ((i) -.03 -.17 ' -.07

Kans op werk (fi) 27 " 18 " 24 `

Participatie
(geen partc.-ref.cat)
wel partc. 45 " 38 ' 63 `

Gezondheid
Gezondheidsbeleving(fi) -.22 ' - q1 '-
Aantal keren ziek(f5) -.09 -.06
Psych. en psychosom. klachten(fi) -.03 -.08

N 352 329 318 200 83
adj. RZ 01 23 30 39 46

` -significant (a~.05)
"-significant (a~.01)
ref. cat.-referentie-categorie

~ Model IV apart geschat voor burgers afkomstig uit Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillenl Aruba en Turkije.

ai~~a~e I - 24
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