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De WW in coronatijd
De ontwikkelingen bij de WW zijn heftiger dan tijdens
de start van de financiële crisis, ondanks een veel
ruimere inzet van noodmaatregelen door de overheid
(NOW-regelingen).
Ed Berendsen

Samenvatting
Door de coronacrisis is de wereld abrupt veranderd. We gingen binnen enkele weken van
een fase van hoogconjunctuur naar een diepe crisis. Deze crisis heeft grote gevolgen voor
de volumeontwikkeling van de WW. De gevolgen zouden echter veel groter zijn geweest
zonder de invoering van de NOW-regelingen. De NOW-regelingen drukken de instroom in
de WW en hebben ook invloed op de samenstelling van de WW.
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Een WW-beslissing is een toekenning of
een afwijzing van een WW-aanvraag. In
de statistiek worden geen aanvragen
weergegeven maar beslissingen.
We hebben het daarom steeds over
beslissingen.

K	
Hoewel het aantal WW-beslissingen1 in 2020 sterk stijgt, wordt die stijging gedempt

door de NOW-regelingen.
K	
Mensen die tot nu toe een WW-uitkering aanvragen, zijn vooral jongeren met een

tijdelijk dienstverband. Dit gaat veranderen naarmate de crisis langer duurt. We zagen
een dergelijke ontwikkeling ook bij de start van de financiële crisis in 2008.
K	
Het aandeel WW-uitkeringen dat is beëindigd wegens het vinden van werk zakte van

gemiddeld 32,6% in de twaalf maanden vóór de crisis naar 20,0% in juli.
K	
We verwachten dat het aantal WW-beslissingen en het aantal lopende uitkeringen

in 2021 vergelijkbaar zal zijn met de aantallen tijdens de top van de financiële crisis
in 2013/2014. In 2013 was er sprake van 713.000 WW-beslissingen; eind 2013 waren er
441.000 lopende WW-uitkeringen. Vergeleken met 2019 (407.000 WW-beslissingen en
223.000 lopende WW-uitkeringen) betekent dat bijna een verdubbeling.
K	
De doorstroom vanuit de WW naar de bijstand stijgt naar verwachting van 13.000 in 2019

naar circa 33.000 in 2021.
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Een bijzonder experiment door pandemie
De afgelopen jaren ging het heel goed met de economie. Daardoor nam het aantal
WW-uitkeringen sterk af. De verwachting was dat we in 2020 de top van de conjunctuur
zouden bereiken. In het begin van dit jaar startte als gevolg van de coronapandemie een
bijzonder ‘experiment’: wat gebeurt er als we de economie voor een aantal maanden
(gedeeltelijk) stilleggen? Gaan we daarna verder alsof er niets gebeurd is, of is de
wereld totaal veranderd? In Nederland zijn we in september inmiddels bijna een half
jaar onderweg en langzaam doemen de contouren van de uitkomsten op uit de mist van
onzekerheid. In dit artikel proberen we een aantal van die contouren te beschrijven. We
beperken ons daarbij tot de gevolgen voor het aantal WW-uitkeringen.

De invloed van de NOW op de WW
Vanaf de derde week van maart ging de Nederlandse economie gedeeltelijk op slot en
kwamen we terecht in de anderhalvemetermaatschappij. Mensen werkten thuis tenzij het
niet anders kon. De luchtvaart kwam vrijwel tot stilstand en het uitgaansleven ging als een
nachtkaars uit. Vanaf dat moment had een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven
te maken met een daling van de inkomsten, soms tot 1 00%. De verwachting was dat dit
van beperkte duur zou zijn. Om die periode te overbruggen heeft de overheid een aantal
beleidsmaatregelen in het leven geroepen voor de verschillende onderdelen van de
economie (zie box 1).
Voor de ontwikkeling van de WW zijn vooral de NOW-regelingen (NOW 1.0, NOW 2.0 en
NOW 3.0) van belang. Doordat de economie gedeeltelijk stilvalt, is er een overschot aan
personeel. Normaal zou dat tot ontslagen leiden en tot stijgende WW-aanvragen. Door de
NOW-regelingen wordt dat echter anders. Er zijn voor UWV nu twee kanalen waarlangs
het overschot aan personeel tot uiting kan komen: de WW en de NOW-regelingen. Door de
NOW-regelingen houden bedrijven mensen in dienst waardoor er minder WW-aanvragen
zijn dan zonder die regelingen. De NOW-regelingen beïnvloeden ook de samenstelling
van de WW. Ze voorkomen vooral ontslag van mensen met een vast contract. Tijdelijke
dienstverbanden worden ook beschermd door de NOW-regelingen, maar werkgevers zullen
in deze omstandigheden terughoudend zijn in het verlengen van aflopende contracten. Ze
zullen ook veel minder nieuw (tijdelijk) personeel aannemen. In de eerste maanden van de
crisis stromen daarom vooral mensen met een tijdelijk contract de WW in.

UWV Kennisverslag | 2020-6

3

Box 1

Financiële overheidsmaatregelen ondersteuning bedrijfsleven

Naast een aantal versoepelingen in de

in een lening voor bedrijfskapitaal om

belastingsfeer, zoals uitstel van betaling van

liquiditeitsproblemen als gevolg van de

belastingen, zijn er vier nieuwe regelingen

coronacrisis op te vangen. De regeling

ingericht. Deze golden in eerste instantie

wordt uitgevoerd door de gemeenten.

voor de periode maart – mei/juni. In mei

Vanaf juni geldt bij de Tozo de partnertoets.

zijn drie regelingen verlengd voor een

De regeling wordt verlengd tot 1 juni 2021.

nieuwe
kop periode van vier maanden (juni –

Het maximale subidiebedrag gaat van

september),
met een paar aanpassingen.
tekst

€ 50.000 naar € 90.000. Vanaf 1 januari wordt

De vierde regeling (TOFA) – waarop we in

de TVL langzaam afgebouwd. De grens voor

deze box niet verder ingaan –

omzetverlies wordt dan in stappen verhoogd.

is
niet verlengd. In augustus heeft
kop
de
regering besloten tot een derde
tekst

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging

ondersteuningspakket dat loopt van

Werkgelegenheid (NOW): de NOW-

1 oktober tot en met 30 juni 2021.

regelingen zijn bedoeld om werkgevers
die te maken hebben met omzetverlies

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen

door corona tegemoet te komen. Onder de

Sectoren COVID-19 (TOGS): ondernemingen

NOW 1.0 konden werkgevers vanaf 1 maart

Figuur 1 W
 W-instroom migrantengroepen
en Nederlanders
(in %),
januari
2015
uit sectoren
die het meest
zijnwerknemers
geraakt
2020
een tegemoetkoming krijgen voor
door de overheidsmaatregelen rond het

een periode van drie maanden. Bij 100%

coronavirus kunnen via de TOGS een

omzetverlies wordt 90% van de loonsom

eenmalige tegemoetkoming van € 4.000

vergoed. Hierdoor kunnen werkgevers hun

krijgen. De tegemoetkoming is voor

werknemers doorbetalen. In de NOW 1.0

die ondernemers waarvan de hoofd- of

was een boetebepaling
9,1 Als
9 opgenomen.

nevenactiviteit overeenkomt met een van

7,4
werkgevers
die gebruikmaakten van de

de door de overheid aangewezen SBI-codes.

regeling toch personeel ontsloegen, kregen

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling.

zij een boete opgelegd van 50% van de

De regeling wordt uitgevoerd door de

loonsom. De NOW 1.0 verving de regeling

rijksoverheid. In juni is de TOGS vervangen

voor werktijdverkorting (deeltijd-WW).

door de Tegemoetkoming Vaste Lasten

Begin juli is de NOW 1.0 opgevolgd door de

mkb (TVL). Een bedrijf kan sindsdien een

NOW 2.0, die loopt tot en met 30 september

vergoeding krijgen van € 20.000 per drie

2020. De belangrijkste verandering is dat

maanden. De regeling wordt verlengd tot

de boetebepaling is aangepast. De boete

1 juni 2021. Het maximale subidiebedrag

op ontslag is verlaagd naar 5% en beperkt

gaat van € 50.000 naar € 90.000. Vanaf

tot bedrijven die ontslag aanvragen voor

1 januari wordt de TVL langzaam

meer dan twintig personen zonder dat

afgebouwd. De grens voor omzetverlies

daar overeenstemming over is met de

wordt dan in stappen verhoogd.

vakbonden. Vanaf 1 oktober wordt de

14,7

NOW 2.0 opgevolgd door de NOW 3.0 die
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Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig

loopt tot en met 30 juni 2021. De NOW 3.0

ondernemers (Tozo): deze regeling is voor

kent drie tranches van drie maanden. In

zelfstandig ondernemers, waaronder

die tranches wordt de vergoeding van de

zzp’ers. De Tozo voorziet in een aanvullende

loonsom stapsgewijs verlaagd van 80%

uitkering voor levensonderhoud als

naar 60%. Verder wordt de boete op ontslag

het inkomen door de coronacrisis tot

afgeschaft. UWV voert de NOW-regelingen

onder het sociaal minimum daalt. En

uit.
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Veel WW-beslissingen bij de start van de crisis
Bij de start van de crisis in de derde week van maart zagen we vooral een initiële schrikreactie
van werkgevers. Tijdelijke contracten werden op grote schaal beëindigd, waardoor het
aantal WW-beslissingen verdrievoudigde tussen februari en april (zie tabel 1). Daarbij
moeten we opmerken dat april een vijfweekse verslagperiode is, waardoor de aantallen
hoger uitpakken dan normaal2. Maar ook als je daarvoor corrigeert, is het aantal bijzonder
hoog. Er zijn in één verslagperiode nog nooit 107.000 beslissingen geregistreerd. Het vorige
record was in januari 2014 (de top van de financiële crisis) met bijna 89.000 beslissingen en
dat was ook een vijfweekse verslagperiode.
Het aantal afgewezen WW-aanvragen vervijfvoudigde in april vergeleken met het
2
We hebben te maken met verschillen in de

gemiddelde aantal per maand vóór de coronacrisis. Deze toename was ook veel sterker

duur van verslagperiodes. Meestal bestaat

dan die bij het aantal toekenningen. Dat is opvallend, want normaal stijgt in tijden van

een maand uit vier weken, maar er zijn

economische tegenwind het aantal afwijzingen naar verhouding minder dan het aantal

altijd een aantal maanden met vijf weken

toekenningen. De afwijkende ontwikkeling was het gevolg van de invoering van de

en dat kunnen elk jaar andere maanden
zijn. In 2020 zijn januari, april, juli, oktober
en december vijfweekse verslagperiodes.

NOW 1.0. Veel mensen hadden, meteen nadat het kabinet de beperkende maatregelen
had aangekondigd, uit voorzorg een WW-uitkering aangevraagd. UWV ontving daarna niet
meer de informatie die nodig is om de WW-aanvraag te beoordelen, waarschijnlijk omdat
hun werkgevers vanaf april gebruik konden maken van de NOW 1.0. De eerder gedane

3

aanvragen bleven daardoor onvoltooid en werden afgewezen. Omdat de stijging van het

Wat zou kunnen is dat door de

aandeel afwijzingen samenhing met de invoering van de NOW 1.0, was de stijging tijdelijk.

verschillende extra regelingen voor

Na april nam het aandeel van de afwijzingen dan ook weer af. Niettemin blijft het aandeel

inkomensondersteuning de wereld

afwijzingen nog steeds boven het niveau van de twaalf maanden voor de coronacrisis en

ingewikkelder geworden is, waardoor
meer aanvragen worden afgewezen of

dat is niet wat we zouden verwachten gezien de economische situatie (naar verhouding

waardoor meer mensen aanvragen niet

minder afwijzingen). Vermoedelijk hangt ook dat samen met de NOW-regelingen3. Het

door laten gaan.

impliceert dat het aandeel afwijzingen na het aflopen van de NOW-regelingen zal gaan
dalen.

4
Qua aandeel bedrijven dat gebruikmaakte

Tot nu toe vooral jongeren met een tijdelijke baan in de WW

van de NOW 1.0 volgt de bedrijfstak

Als we kijken naar de leeftijd van de mensen aan wie een WW-uitkering is toegekend, dan

cultuur (49%) op de tweede en
detailhandel (39%) op de derde plek.

zien we dat het grootste deel van de stijging (60%) zich tot nu toe voordoet bij de jongeren
(tot 35 jaar). Het aandeel van jongeren tot 35 jaar steeg van 39,1% voor de crisis naar 53,2%
in april. Daarna zakt het aantal terug naar 47,5% in juni en tot 43,9% in juli, maar dat is
nog steeds bijna 5%-punt hoger dan voor de crisis. Zij waren grotendeels met een tijdelijk
dienstverband werkzaam in de horeca en de uitzendbranche: 58% van de stijging komt uit
deze twee sectoren. De horeca is een bedrijfstak met veel tijdelijk personeel: circa twee
derde heeft een tijdelijk contract (niet in de tabel). Bovendien was de sector tot en met mei
bijna volledig stilgelegd. Circa twee derde van alle bedrijven in die sector maakte gebruik
van de NOW 1.0 tegen gemiddeld 30% voor alle sectoren4. Het is dus niet zo vreemd dat een
groot deel van de nieuwe WW-uitkeringen in de periode april-juli gaat naar mensen die in
de horeca werkzaam waren. De werkgelegenheid bij de uitzendbranche bestaat voor circa
92% uit tijdelijk dienstverbanden en een deel daarvan zit in de sectoren die zwaar getroffen
worden door de coronacrisis. Het is dus ook logisch dat de instroom van uitzendkrachten
sterk toeneemt.
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Tabel 1 Kengetallen WW
Gemiddelde
laatste
12 maanden*

Maart

April

34,4

52,0

106,9

55,8

42,9

54,6

51%

211%

63%

25%

59%

6,8

14,2

33,2

13,8

9,5

11,0

Aandeel afwijzingen

20%

27%

31%

25%

22%

20%

Aantal toekenningen (x 1.000)

27,6

Aantal beslissingen (x 1.000)

Mutatie t.o.v. gemiddelde
Aantal afwijzingen (x 1.000)

Mutatie t.o.v. gemiddelde

Mei

Juni

Juli

37,8

73,7

42,0

33,3

43,6

37%

167%

52%

21%

58%

Aandeel < 25 jaar

9,8%

20,2%

22,7%

18,8%

17,0%

14,1%

Aandeel 25-34 jaar

29,3%

29,6%

30,5%

30,3%

30,5%

29,8%

Aandeel 35-44 jaar

21,1%

18,2%

17,5%

19,0%

18,9%

20,3%

Aandeel 45-54 jaar

21,4%

17,7%

16,8%

17,9%

18,7%

19,2%

Aandeel 55-66 jaar

18,4%

14,4%

12,5%

14,1%

14,8%

16,6%

30,4

27,6

32,0

33,0

33,8

43,4

Aantal beëindigingen (x 1.000)
Aandeel werkgerelateerd, waarvan:

46,7%

46,0%

37,2%

42,4%

42,9%

41,2%

Wegens werk

32,6%

28,6%

24,4%

24,8%

21,9%

20,0%

Geen inkomstenopgave

10,9%

13,4%

5,3%

10,3%

11,5%

12,9%

3,3%

3,6%

7,5%

7,3%

9,8%

8,1%

Aandeel maximale WW-duur

37,2%

35,5%

43,8%

33,6%

32,2%

41,9%

Aandeel overige redenen, waarvan

16,1%

18,5%

19,1%

23,9%

24,9%

16,8%

4,5%

5,9%

6,6%

12,6%

14,5%

8,0%

**240,7

250,4

292,1

301,1

300,6

300,8

4%

21%

25%

25%

25%

Afzien van recht/uitkering

Afwijzing na toekenning

Aantal uitkeringen (x 1.000)

Mutatie t.o.v. februari 2020
* Het gemiddelde per maand in de periode maart 2019–februari 2020: precoronatijd.
** Aantal uitkeringen in februari 2020.

De uitstroom naar werk zakt
De uitstroom uit de WW is nog relatief laag in vergelijking tot de instroomaantallen. Dat
is niet vreemd. Nieuwe WW’ers stromen niet gelijk weer uit: het recht op WW is minimaal
drie maanden. De uitstroom reageert daarom vertraagd op ontwikkelingen bij de instroom.
Vanaf juli stijgt ook de uitstroom.
In tabel 1 zijn de aandelen van de verschillende reden van uitstroom opgenomen. We zien
dat de onderlinge verhoudingen flink kunnen schommelen. Met name het aantal
WW-rechten dat wordt beëindigd wegens het bereiken van de maximale WW-duur kan sterk
schommelen: het laatste jaar varieerde het aantal tussen 8.400 (december 2019) en 18.200
per maand (juli 2020). Dit beïnvloedt de aandelen in tabel 1. We moeten dus enigszins
voorzichtig zijn met conclusies als we naar maanden kijken. Niettemin zien we een aantal
duidelijke veranderingen optreden.
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Zoals te verwachten in een crisis daalt de uitstroom wegens het vinden van werk. Het
aandeel mensen dat uit de WW stroomt door het vinden van werk neemt af van gemiddeld
32,6% naar 20% in juli: een daling met meer dan een derde. Aan de andere kant stijgt het
aandeel van twee andere categorieën duidelijk. Dat geldt ook voor absolute aantallen. De
eerste categorie is uitstroom wegens het afzien van WW-recht en/of WW-uitkering5. Het
aandeel maakt een sprong met de invoering begin april van de NOW 1.0 (van ruim 3% naar
7,5%). Wat hier achter zit is niet helemaal duidelijk. Misschien hangt het samen met de
NOW-regelingen, maar het is mogelijk ook calculerend gedrag: men wil het opgebouwde
recht op WW bewaren mocht de situatie verslechteren. De tweede categorie waarvan het
aandeel sterk toeneemt, is uitstroom wegens afwijzing na toekenning van de WW-aanvraag6.
Het aandeel stijgt van 4,5% naar 14,5% in juni om vervolgens in juli weer te zakken naar 8%.
Ook dit hangt samen met de invoering van de NOW 1.0. Vermoedelijk is de achtergrond van
deze stijging dezelfde als bij de stijging van de afwijzingen, en in dat geval zal het aandeel
de komende maanden verder zakken.
5
Mensen die een kleine (aanvullende)

Al met al is het aantal lopende WW-uitkeringen fors toegenomen (in juli waren er 25% meer

WW-uitkering krijgen, kunnen afzien

dan in februari), maar dat is vooral in eerste helft van april gebeurd. Daarna is de stijging

van die uitkering. Het voordeel is dat
ze dan niet hoeven te voldoen aan de

afgezwakt en in de periode mei-juli gestabiliseerd. De stabilisatie is het gevolg van de

verplichtingen die horen bij een

NOW 1.0. Onder de NOW 2.0 zien we daarin tot nu toe weinig verandering, hoewel het aantal

WW-uitkering. Ze kunnen ook afzien van

bedrijven dat gebruikmaakt van de NOW 2.0 minder dan de helft is van het aantal bedrijven

het WW-recht. Het voordeel daarvan is

dat gebruikmaakte van de NOW 1.0. Door het weer openen van de economie zijn er veel

dat ze het opgebouwde WW-recht niet
verbruiken.
6
Sedert 1 juli 2015 wordt de hoogte van
de WW-uitkering achteraf vastgesteld.

minder bedrijven die ondersteuning nodig hebben.

De coronacrisis vergeleken met de financiële crisis
Deze crisis is bijzonder: de economie is gedeeltelijk stilgelegd door de overheid. Vergelijking

WW’ers moeten sindsdien eerst een

met andere recessies is moeilijk, maar de coronacrisis is wel enigszins vergelijkbaar met het

inkomstenopgave geven over de

begin van de financiële crisis (2008). In beide situaties zaten we in een hoogconjunctuur en

afgelopen maand. In deze nieuwe situatie

kregen we een gedeeltelijke economische lockdown. In het najaar van 2008 viel de

wordt de WW-uitkering wel toegekend,
maar als achteraf blijkt dat de inkomsten

bank Lehman Brothers om, verdween het vertrouwen tussen de internationale banken en

over de eerste maand meer zijn dan het

konden bedrijven de export niet meer financieren. Toen viel met name de op export

wettelijk maximum wordt de WW-uitkering

gerichte bedrijvigheid stil, met een snelle stijging van het aantal WW-beslissingen als

alsnog afgewezen. Het is dus vergelijkbaar

gevolg (van 300.000 in 2008 naar 540.000 in 2009). De overheid reageerde door het

met een afwijzing vooraf.

instellen van een regeling voor deeltijd-WW (vanaf april 2009). Bijna 8.000 bedrijven
(77.000 werknemers) hebben daarvan gebruikgemaakt. In figuur 1 zijn de WW-beslissingen
per maand weergegeven voor de eerste twaalf maanden van de crisis: de financiële crisis
start in oktober 2008, de coronacrisis in februari 2020.
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Figuur 1 Aantal WW-beslissingen per maand: financiële crisis versus coronacrisis					
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Wat direct opvalt zijn de verschillen bij de start. Bij de coronacrisis schiet het aantal
WW-beslissingen direct omhoog. Bij de financiële crisis gaat het geleidelijker. Tussen maand 4
en maand 6 gaat de ontwikkeling redelijk gelijk op. Dat verwachten we ook voor maand 7
en 8. Na maand 8 (september) gaan we er echter van uit dat de reeksen meer uiteen gaan
lopen. We verwachten dat er meer WW-beslissingen komen, onder meer vanwege de
overgang van NOW 2.0 naar NOW 3.0, waarvan de regels strikter zijn. De reikwijdte van de
economische gevolgen bij de coronacrisis is veel groter dan bij de start van de financiële
crisis. Bij de coronacrisis wordt bijna de hele economie geraakt, terwijl de financiële crisis
in eerste instantie veel meer geconcentreerd was in bepaalde sectoren. We zien dat ook
terug in de aantallen bedrijven die gebruikmaken van de overheidsmaatregelen:
140.000 bedrijven deden een beroep op de NOW 1.0 (een derde van alle bedrijven), veel
meer dan bij de financiële crisis toen 8.000 bedrijven een beroep deden op de regeling voor
deeltijd-WW.
Bij de coronacrisis zijn in eerste instantie vooral jongeren met een tijdelijke baan ontslagen.
Tijdens de financiële crisis was dat niet anders. Bij de start van een recessie wordt eerst
afscheid genomen van de mensen met flexibele dienstverbanden en dat zijn vooral
jongeren. In figuur 2 is de verdeling naar leeftijd van de instroom weergegeven.
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Figuur 2 Aandeel per leeftijdsgroep in WW-toekenningen, per kwartaal, 2004–2020*
55%
50%

coronacrisis

financiële crisis

45%
40%
35%
conjunctuurtop

30%
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jonger dan 35 jaar
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35 - 44 jaar

2014/I

2016/I

2018/I

2020/I

45 jaar of ouder

* Derde kwartaal 2020 is alleen juli.

7
De trendmatige toename van het aandeel

Bij de start van de financiële crisis schoot het aandeel jongeren binnen de

45-plus in de instroom heeft te maken

WW-toekenningen omhoog van 34% naar 44% in het laatste kwartaal van 2009. Daarna

met de verschillende duurverkortingen in
de WW (in 2003, 2006 en 2016), met het

zakte het aandeel omdat ook mensen uit oudere leeftijdscategorieën ontslagen werden.

afschaffen van de VUT in 2006 en met

In 2019 lag het aandeel jongeren op 39%. De leeftijdsverdeling was al een aantal jaren

de verhoging van de pensioenleeftijd

redelijk stabiel. Door de coronacrisis schiet het aandeel jongeren omhoog naar 51%, nog

vanaf 2013. De stijging zit vooral bij de

sterker dan bij de financiële crisis. Zoals eerder gezegd voorkwam de NOW 1.0 dat vooral

55-plussers.

vaste en daarmee ook oudere werknemers ontslagen werden. Uiteindelijk verwachten
we dat het aandeel jongeren weer gaat dalen als ook werknemers uit de andere
leeftijdscategorieën geraakt worden of de crisis voorbij is7. Maar bij de coronacrisis gaat het
allemaal veel sneller. Al in juli daalt het aandeel jongeren sterk en nemen de aandelen van
de andere leeftijdscategorieën toe.
De ontwikkeling bij de coronacrisis laat tot nu toe heftiger bewegingen zien bij de WW dan
bij de financiële crisis. Er is wel een belangrijk verschil met de financiële crisis. De financiële
crisis werd opgevolgd door de problemen met staatsschulden in Europa en vijf jaar
economische stagnatie. De coronacrisis kan echter snel voorbij zijn en dan keren we terug
naar een ‘normale’ situatie.

Wat kunnen we de komende tijd verwachten?
Als we kijken naar de economische effecten van de coronacrisis dan zijn er twee
soorten effecten: de directe effecten en de indirecte effecten. De directe effecten zijn
het gedeeltelijk op slot gaan van de economie en de anderhalvemetermaatschappij. De
bedrijven die gebruikmaakten van de NOW 1.0 deden dat vooral vanwege de directe
effecten. Ten tijde van de NOW 2.0 is de economie voor het grootste deel weer opgestart,
maar blijft de anderhalvemetermaatschappij bestaan. De directe effecten hebben nog de
overhand. Na de directe effecten van de coronacrisis komen de indirecte economische
effecten. Door de economische onzekerheid blijven de investeringen van bedrijven en de
consumentenbestedingen achter. Ook de export blijft achter omdat andere landen dezelfde
problemen hebben. Dat drukt de economie, zorgt voor achterblijvende omzet bij bedrijven
en vervolgens tot stijgende WW-aanvragen. De indirecte effecten zullen langzamer zichtbaar
worden dan de directe effecten.
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De economische effecten van de coronacrisis impliceren dat er drie fases zijn in de
ontwikkeling van de WW. De eerste fase was het gevolg van het op slot gaan van de
economie in maart en april. Daarna is het aantal WW-beslissingen een stuk lager door de
NOW 1.0, maar nog wel duidelijk hoger dan voor de crisis. De tweede fase heeft te maken
met de anderhalvemetermaatschappij. Bedrijven moeten beslissen of hun onderneming
nog kan bestaan in de anderhalvemetermaatschappij. Ze vinden een oplossing, gaan failliet
of stoppen als bedrijf. Het zal leiden tot meer WW-aanvragen, nu ook van mensen met
een vast contract. De verwachting was dat deze tweede fase vanaf oktober zou beginnen
met het aflopen van de NOW 2.0. Nu komt er echter een NOW 3.0 en dat betekent dat de
tweede fase gaat samenvallen met de derde fase. Deze derde fase is het gevolg van de
indirecte economische effecten van de coronacrisis. Dit speelt vooral in 2021. De mensen die
in de derde fase een uitkering aanvragen zullen meer een dwarsdoorsnede van zijn van de
beroepsbevolking.
Het uitspreken van verwachtingen over de WW is momenteel een hachelijke bezigheid
gezien het tempo van de veranderingen. We kunnen wel globaal aangeven wat de de
verwachtingen zijn. We gaan ervan uit dat de aantallen WW-beslissingen en lopende
WW-uitkeringen in 2021 vergelijkbaar zullen zijn met de aantallen tijdens de top van de
financiële crisis in 2013/2014. In 2013 was er sprake van 713.000 WW-beslissingen; eind 2013
waren er 441.000 lopende WW-uitkeringen. Als we die aantallen vergelijken met de aantallen
in 2019 – 407.000 WW-beslissingen en 223.000 lopend WW-uitkeringen – dan is er bijna sprake
van een verdubbeling. Tijdens de financiële crisis hadden we vijf jaar nodig om die aantallen
te bereiken. Nu gaat dat binnen twee jaar.
Als gevolg van het stijgende WW-bestand zal ook de doorstroom naar de bijstand toenemen.
In 2019 stroomde ruim 9% van de mensen, die de maximale WW-duur hadden bereikt, door
naar de bijstand (circa 13.000 mensen). De verwachting is echter dat dit percentage even
hoog wordt als tijdens de financiële crisis (16%). Uitgaande van die verwachting stijgt de
stroom naar de bijstand naar circa 33.000 in 2021.
De ramingen die hier genoemd worden, zijn nog steeds zeer onzeker. Er zijn drie grote
factoren die die onzekerheid veroorzaken: het gedrag van de mensen, het overheidsbeleid
(de NOW-regelingen) en de ontwikkelingen in de medische wereld. We hebben nog steeds
weinig zicht op het gedrag van mensen in de anderhalvemetermaatschappij. We weten niet
hoe dat zal doorwerken in de economie. Ook het overheidsbeleid is een onbekende factor.
Tot eind augustus 2020 leken de NOW-regelingen af te lopen op 30 september. Inmiddels
is bekend dat er een NOW 3.0 komt, waardoor het beeld bij de WW sterk verandert.
De NOW 3.0 loopt tot en met 30 juni 2021. Het is goed denkbaar dat er nog aanvullend
overheidsbeleid komt dat van invloed is op de ontwikkeling van de WW. En uiteraard
hebben ook de ontwikkelingen in de medische wereld enorme invloed op de WW. Als er
bijvoorbeeld een vaccin gevonden wordt voor het einde van 2020, ziet de wereld er in 2021
heel anders uit dan wanneer dat pas eind 2021 of nog later het geval is.
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