Staatafhankelijkheid lage inkomens hoger in economisch betere tijden
en gebieden.

Voor dit onderzoek hebben we gekeken naar de
onderkant van de inkomensverdeling: de 30%
laagste inkomens in 2003-2017. Personen in deze
categorie hebben een inkomen tot ongeveer
€20.000 (afhankelijk van het jaartal).
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De mensen aan de onderkant van de inkomensverdeling blijven daar vaak hangen: dit duidt op een gebrek aan (opwaartse) inkomensmobiliteit.
Dit is deels te wijten aan staatafhankelijkheid: mensen raken ontmoedigd door een verblijf aan de onderkant en komen in een negatieve spiraal terecht.
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Mensen die in het voorgaande jaar een laag inkomen
hadden, hebben een grote kans op weer een laag
inkomen (~85-90%). Deze verhoogde kans is voor iets
minder dan de helft te wijten aan staatafhankelijkheid.
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Inkomens(im)mobiliteit en staatafhankelijkheid over
de steekproefperiode

De stijging in de staatafhankelijkheid wordt vooral
gedreven door ontwikkelingen in urbane gebieden.
Daar belanden personen met een laag inkomen vaker
in een negatieve spiraal, waardoor zij zich niet op
kunnen werken naar een hoger inkomen.

Urbane gebieden: stijging van
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In de (Rand)stedelijke provincies
is de staatafhankelijkheid hoger
dan in meer perifere gebieden ...

De staatafhankelijkheid is vooral
toegenomen in de jaren na de crisis.
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Staatafhankelijkheid per provincie

Staatafhankelijkheid over de steekproefperiode uitgesplitst
naar rurale- en urbane gebieden

... terwijl het totale percentage
personen met laag inkomen
relatief lager is.
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Rurale gebieden kennen minder
staatsafhankelijkheid in de
perifere provincies ...
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... terwijl urbane gebieden juist minder
staatsafhankelijkheid laten zien in de
(Rand)stedelijke provincies.
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Verschillen in staatafhankelijkheid tussen en binnen provincies

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Gerben de Jong (SEO Economisch Onderzoek), Sandra Muilwijk-Vriend (Atlas voor Gemeenten), en Bas ter Weel (SEO Economisch Onderzoek en Universiteit van Amsterdam). Dit
onderzoek werd mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Goldschmeding Foundation.

