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Appels met peren?

• Vergelijking tussen Nederland en Canada
1. Ongelijkheid en armoede

2. Demografie, economie, handel (heel kort)

3. Arbeidmarkt en social beleid

• Mijn argument
• Canada en Nederland zijn beiden geweldige plekken om te leven. Grote 

verschillen zijn dat er in Canada meer ongelijkheid is, je dieper kunt vallen, en
het is moeilijker om een werk-leven balans te vinden. Is dat de prijs die 
Canadezen willen betalen voor meer vrijheid en lagere belastingen? 

• Ik hoop dat jullie meediscussieren …



1. Ongelijkheid en armoede

• Ongelijkheid
• Zero-dollar Linda, David Thompson, en iedereen er tussen in

• Armoede
• Zero-dollar Linda versus “the Joneses”



Inkomensongelijkheid (2012, Gini) 
Allebei in de middenmoot



Inkomensongelijkheid (2012, S90/S10)
Het verschil wordt groter - CAD’s rijken hebben 8.6 keer meer inkomen



Incomensarmoede (2012, < 50% mediaan)
Groot verschil – NL in top 4, CAD op plaats 21 (van de 27)



Human Development Index – gecorrigeerd voor ongelijkheid
Het goede nieuws – het is vooral inkomensongelijkheid

HDI Rang Effect rang Ongelijkheidsstraf (% verlies)

Totaal Inkomen Levensverwachting Schooling

NL 0.861 5 +3 6.6 11.6 3.9 4.1
CAD 0.832 9 -2 8.8 17.4 4.6 3.9



Geluk (2015)
Of toch niet – hetzelfde gemiddelde maar meer ongelijkheid in CAD

Geluk - Gemiddelde Geluk – Standaard deviatie

NL Rang 7 Rang 3

CAD Rang 6 Rang 29
(van de 157)



2. Demografie, Economie, Handel

• Ja, er zijn behoorlijk grote verschillen op het gebied van
• Bevolkingsdichtheid & immigratie

• Economische specialisatie

• Belang van handel

• Maar onder de streep houden we er gemiddeld ongeveer evenveel
aan over



Bruto nationaal inkomen (1970-2012, per capita)
Verschil – ongeveer $US 4,500 hoger in NL (ongeveer 10%) 



3. Arbeidsmarkt en Sociaal Beleid

Populatie
Economie

Handel

Levensstandaard
Ongelijkheid

Armoede

Arbeidsmarkt

Sociaal beleid



Arbeidsmarkt – participatie

• Arbeidsparticipatie – ongeveer even hoog

• Maar
• Veel meer part-time werk in NL, vooral vrouwen – ook steeds meer mannen

• Meer flexwerk in NL, zoals thuiswerk, flexibele uren, mobiele werkplekken

• Hogere arbeidsproductiviteit per uur in NL

• Betere werk-leven balans in NL



Arbeidsmarktpartipatie (2013, % beroepsbevolking)
Ongeveer even hoog



Deeltijdwerk (2013, % beroepsbevolking)
Veel meer part-time werk in NL, vooral vrouwen – ook steeds meer mannen



Arbeidsproductiviteit (2013, BNP per gewerkt uur)
Hogere arbeidsproductiviteit per uur in NL



Werk-leven balans (+/- 2014, OESO)
Betere werk-leven balans in NL

• Werk-leven balans
• Lange werkdagen

• Vrije tijd

• Hogere score betekent meer balans
• CAD: 6.6 (24e uit 36)

• NL: 8.8 (3e uit 36)

CAD NL



Arbeidsmarkt – instituties
Het polder model

• Relatie tussen werkgevers en werknemers, en de staat
• Vakbonden en ondernemingsraden spelen een rol in beslissingen t.a.v. de 

bedrijfsvoering, de sector en overheidsbeleid
• CAO onderhandelingen – per sector (NL) versus per organisatie (CAD)

• Ondernemingsraad is wettelijk verplicht vanaf 50 werknemers in NL

• Een evenwichtigere balans in de machtsverhouding tussen deze
groepen maakt ‘polderen’ een interessante strategie
• Helpt zoeken naar ‘win-win’ of 

‘gedeelde smart is halve smart’ 
mogelijkheden



Vakbonden (2013 & 2008, ILO)
Grotere dekkingsgraad in NL, meer conflict in CAD

Nederland

• 85% van de werknemers, de 
meesten zijn NIET lid van een
vakbond

• 15 dagen niet gewerkt vanwege
stakingen of lockouts 
(2008, per 1,000 werkdagen)

Canada

• 29% van de werknemers, je 
MOET lid zijn

• 61 dagen niet gewerkt vanwege
stakingen of lockouts 
(2008, per 1,000 werkdagen)



Sociaal beleid

• Sociaal beleid is breed
• Wetgeving (inclusief arbeidsmarkt), sociale verzekeringen, sociale vangnetten, 

sociale dienstverlening, sociale woningbouw …

• Grote staatsrechtelijke verschillen bepalen wie wat kan & mag doen
• Verkiezingen: districtstelsel (CAD)  evenredige vertegenwoordiging (NL)

• Macht centrale overheid: federale staat (CAD)  eenheidsstaat (NL)

• Dit heeft een groot effect op sociaal beleid
• De Nederlandse centrale overheid bepaalt & financiert sociaal beleid, 

gemeentes financieren mee en voeren beleid uit

• Sociaal beleid in Canada is veel complexer…



Social beleid
“The making of” is veel complexer in Canada

• De federale overheid
• Runt haar eigen programma’s (Old Age Security, Employment Insurance) 

• Helpt de provincies met de financiering (Health & Social Transfer)

• Provincies

• Voeren hun eigen beleid op het gebied van onderwijs, gezondheid, sociale
zekerheid, huisvesting etc.

• En moeten (een steeds groter deel) zelf financieren

• Gemeentes

• Helpen met de uitvoering van provinciaal beleid

• En moeten (een steeds groter deel) zelf financieren



Sociaal beleid – de uitkomsten
Grote verschillen in gemiddelde & ongelijkheid

• De (gemiddelde) effecten
• Dekkingsgraad, veel hoger in NL

• Hoogte van uitkeringen, veel hoger & langer in NL

• Ongelijkheid in effecten
• Grote tweespalt tussen (semi-)publieke en private sector banen in CAD

• B.V. ‘double dipping’ van vergoeding ziektekosten inclusief tandarts, ‘top-up’ van 
ouderschapsverlof door werkgever, vaste aanstelling, werkuren…. 



Sociaal beleid – de uitkomsten
Uitzonderingen: pensioen, ziektekostenverzekering, ouderschapsverlof

• Het basispensioen in CAD is ook erg succesvol in het voorkomen van 
armoede. En het is goedkoper dan dat van NL.
• Oud-koningin Beatrix krijgt ook een AOW…

• (Bijna) iedereen in CAD is verzekerd voor de basis ziektekosten.
• Maar niet voor de kosten van medicijnen, tandarts, therapie…

• Een jaar betaald ouderschapsverlof
• Maar de inkomstenterugval is groot

(bruto uitkering van maximaal $30,000)

OF



Armoede onder 65 plussers (2012 , < 50% mediaan)
Is laag dankzij het basispensioen (CAD: OAS/GIS, NL: AOW)



Netto pensioen (% van werkinkomen)
Laag armoederisico maar grote terugval in inkomen in CAD
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Thanks for this slide!
Marc-Andre Gagon
(Carleton University)
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Thanks for this slide!
Marc-Andre Gagon
(Carleton University)
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Sociaal vangnet
Werkloosheidsuitkeringen

Nederland

• Werkloosheidswet (WW)

• 72% van werklozen krijgt WW

• 75-70% van loon

• Max. verzekerd inkomen: 
$ 73,400 per jaar (€ 50,600)

• Werkhistorie: min. 24 weken

• Duur: max. 36 maanden
(wordt verlaagd tot 24)

Canada

• Employment Insurance (EI)
• 40-44% van werklozen krijgt EI
• 55% van loon
• Max. verzekerd inkomen: 

$ 50,800 per jaar
• Werkhistorie: min. 10-17 weken, 

hangt af van waar je woont
• Duur: 3-11 months, hangt (ook) af

van waar je woont



Sociaal vangnet
Bijstandsuitkeringen, per maand

Nederland

• Bijstand

• 1-persoonshuishouden:
$1,410 (€ 972,70)

• 1-oudergezin met 2 kinderen:
$1,631 (€ 1,125)

• Geen vetpot & zeker een
armoede risico – eikpunt is 70% 
van het minimumloon

Ontario

• Ontario Works

• 1-persoonshuishouden:
$656

• 1-oudergezin met 2 kinderen:
$1,212

• Armoede is een zekerheid



Sociaal beleid - De kosten (2013, sociale kosten, % BNP)
Het kost wat maar dan heb je ook wat….



Sociaal beleid – Belastingdruk (belastingen, % BNP)
En dus hogere belastingen….



Meer ongelijkheid in Canada – so what?



Bronnen

• Data
• OECD Statistics - http://stats.oecd.org/

• Zie notities onder de slides voor alle andere bronnen

• Leesvoer…
• Green, David A., W. Craig Riddell and France St-Hilaire (2016), Income 

Inequality: The Canadian Story, Institute for Research on Public Policy, Klik
hier voor meer info en stuur mij een mailtje voor mijn samenvatting.

• Banting, Keith (2008), The three federalisms: Social policy and 
intergovernmental decision-making." Canadian Federalism: Performance, 
Effectiveness, and Legitimacy 2, Gratis online.

• Stapleton, John (2011), Zero-dollar Linda, Klik hier voor blogpost.

http://stats.oecd.org/
http://irpp.org/research/income-inequality-the-canadian-story/
https://www.researchgate.net/profile/Keith_Banting/publication/255559110_The_Three_Federalisms_Social_Policy_and_Intergovernmental_Decision-Making/links/5543a4c60cf24107d39632fa.pdf
http://metcalffoundation.com/stories/publications/zero-dollar-linda-a-mediation-on-malcolm-gladwells-million-dollar-murray-the-linda-chamberlain-rule-and-the-auditor-general-of-ontario/


Dank je wel!

Contact:

Geranda Notten
gnotten@uottawa.ca

http://gerandanotten.wordpress.com/
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