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ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

W
ehaddenenkelewe-
kengeleden inNeder-
landniet verwacht dat
premierMarkRutte
nog voordekerst een
harde lockdownzou

moeten inluiden. Eenbittere pil voor ie-
dereen, zeker voordeondernemers,wer-
kendenenwerkzoekenden inde sectoren
diehet al zwaarhebben.Hetwordt komen-
demaandenoverwinteren.Hiervoor is het
vanbelangomgoed inhet vizier te heb-
benwelke groepen inons landhetmeest
kwetsbaar zijn.

Tegelijkertijd zijn er ookhoopvolle be-
richten en scenario’s.DeNederlandsche
Bank steldeons gerust dat deNederland-
se staatskasdeongekendekosten vande
overheidssteunencoronamaatregelen
kandragen. Eneerder dezeweekberichtte
hetWorldEconomicForum (WEF)dat de
Scandinavische landenenNederlandgoe-
depapierenhebbenomsterkuit de lock-
downencrisis te komen.Dit komt vooral
doorhet grote aanpassingsvermogen van
de economie enarbeidsmarkt vandeze
landen.

Opwelke groepenmoetenweonze
aandacht inde volgende fase vande crisis
richten?Omdit te bepalen, kunnenwe
gebruikmaken vandeonderzoekendie
het Sociaal enCultureel Planbureau (SCP)
met regelmaat verricht.Ook vergelijken-
de studies zijnheel relevant, zoals die van
Eurofound, deEuropese onderzoeksorga-
nisatie die de levens- en arbeidsomstan-
digheden inEuropamonitort.Onderde
noemer ‘Living,working andCovid-19’
onderzochtEurofoundde situatie inde
EuropeseUnie al tweekeer eerder tijdens
de coronacrisis, in april en juli.

GOEDE SCORE
De rapporten vanEurofoundbevestigen
datNederlander redelijk tot goed voor
staat, in een vergelijking tussendeEuro-
pese landenonderling.Denemarkenkomt
over dehele liniehet beste uit debus.De
‘score’ van elk landhoudtduidelijk ver-
bandmetdewelvaart en voorzieningen.
Het is danookniet verrassenddatNeder-
land relatief goed scoort en (bijvoorbeeld)
Bulgarije relatief slecht.

Inheel Europahebben jongerenhet
zwaar.Dat geldtmetnamevoor jonge
vrouwen tussende18 en34 jaar.Het geldt
nógmeer voorde jongerendie opditmo-
ment alwerkloos zijn. zij hebbenookhet
meest last van eenzaamheid, spanningen
endepressie.

Opbasis vanhet SCP-onderzoek is dit
beeld voorNederland verder in te kleuren
naar groepenwaarwealert opmoeten zijn.
Mensenmet eenflexibel dienstverband
in een sector dienaar verwachting gaat
krimpen, lopen logischerwijs het grootste
risico.Hieronderbevinden zichhelaas veel
mensenmet eenmigratieachtergrond,
mensendie lager zijn opgeleid enmensen
met eenarbeidsbeperking.

Doorde stapeling van tegenslag is het
risico groot dat zij in armoedebelanden.
Naardeze groepenmoet inhet crisisbeleid
dusmeer aandacht uitgaan. Vooral ook
omdatNederland, na Spanje enPortugal,
met 16%hethoogste aandeel tijdelijke
contractenkent.

UPSIDE
Er is ook eenupside voor onze arbeids-
markt; de forse enbredeoverheidssteun
inNederlandaanbedrijven, hunwerkne-
mers en zzp’ers betaalt zichuit.Dewerk-
loosheid inNederland is inEuropees op-
zicht laag. Eurofoundconstateert dat sinds
depandemie inNederland, naZweden,
relatief deminstemensenhunwerk ver-
loren.Nederland is ookhet derde land, na
DenemarkenenZweden,waarinhet aan-
tal gewerkteuren vanmensenhetminst is
gedaald. Een verdienste vandit kabinet.

Toch scoortNederlandop tweepunten
slecht. Relatief veelwerkenden verwachten
dathunbaan indekomendemaanden zal
verdwijnen, noteert Eurofound.Ook zijn
Nederlandersfinancieel kwetsbaar. Een
relatief grote groep landgenoten verwacht
niet het opbasis van spaarbuffers langer
dandriemaanden te kunnenuitzingen.

Nederland scoort danweerheel goedop
de ervarenwerk-privébalans enop
hetmentalewelzijn.Maarnergens is
het verschil inde zorg voor kinderen en
grootouders tussenmannenen vrouwen
zoongelijk verdeeld:Nederlandse vrou-
wendragen49uurperweekbij, tegen

de23uur vanmannen.
Het SCPenEurofoundconcluderendat

Nederlandersnog steedsbehoorlijk tevre-
den zijnmethun leven. Europees gezien
komenNederlanders ookgoeduit debus
ophet punt van veerkracht. Een saillante
bevinding vanEurofound is dat het opti-
misme lijkt te stijgen in landendie in een
volledige lockdownzijn gegaan.Ookblij-
kenmannenoptimistischer dan vrouwen.

VERTROUWEN IN POLITIEK
Vertrouwen inde toekomsthangt van-
zelfsprekend samenmet vertrouwen in
depolitiek. Er lijkt enig verschil tussen
de inschatting vanhet SCPenEurofound
watbetreft het algemene vertrouwen in
deoverheid enpolitiek vandeNederlan-
ders tijdensde crisis.Het SCPnoemtons
vertrouwen indepolitieknog steeds aan-
zienlijk hoger dan voorde coronacrisis.
Eurofound ziet een terugval sindsde crisis,
enmeet inNederlandeen vertrouwen van
nipt bovenhetEuropees gemiddelde.

Concluderend vaartNederland tot nu
toe goeddoorde crisis, vanuit Europees
perspectief.Maar, er is alle reden tot zorg
over groependie overboorddreigen te
vallen. Zoals ookhet SCPendeDenktank
Coronacrisis vandeSociaal-Economische
Raadonderstrepen,warenflexwerkers,
laagopgeleidenenmensenmet eenmi-
gratieachtergrondof eenbeperkingook
vóórde crisis al kwetsbaar.Hun situatie
verslechtert.

Jongerenbetalen inhogematedeprijs
vande crisis,maarmoeten strakshet her-
stel vanonzewelvaart dragen. Vrouwen
lijken een vergetengroep, terwijl zij een
enormdeel vande informele en formele
zorg voorhun rekeningnemen.

Zorgendat er indeze crisis geengroe-
penworden vergeten, is inhet belang van
ons allemaal.

S A M E N L E V I N G

Zorg datwe in deze crisis geen groepen vergeten
$ Nederland
weet de crisis
goed te
managen

$ Dat is een
compliment
voor het kabinet

$ Tochmoeten
weopletten dat
jongeren en
vrouwen niet
buiten de boot
vallen

In heel Europa
hebben
jongeren het
zwaar. Dat
geldt voor
jonge vrouwen
tussen de 18
en 34 jaar in
het bijzonder
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