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Van arbeiders en zelfstandigen
Rudi Wielers*
Zouden we de werknemersrelatie een centrale plaats geven als we anno nu het arbeidsbestel helemaal opnieuw zouden inrichten? De werknemersrelatie is die van een autoriteitsrelatie tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever huurt de werknemer
in voor taken die hij verricht wil hebben, en de werknemer (vroeger bekend als: de arbeider) biedt zijn of haar arbeidskracht aan. Binnen die relatie heeft de werknemer
zich te schikken naar de werkgever, maar ook de autoriteit van de werkgever is tegenwoordig door regelgeving en vakbonden aan banden gelegd. In de loop van de (niet
eens zo lange) geschiedenis van de werknemersrelatie, heeft ze veel vijanden en weinig
echte vrienden gehad.
In de negentiende en in de eerste helft van de twintigste eeuw werd de werknemersrelatie vooral bekritiseerd vanwege de willekeur en de onrechtvaardigheid in de uitoefening
van de autoriteit door werkgevers. Arbeiders waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van werkgevers, die, de goede niet te na gesproken, zich nogal eens te buiten
gingen. Een dergelijke arbeidsrelatie betekende vaak ‘een kwaad leven’, en werd om
die reden aan kwetsbare groepen als vrouwen en kinderen onthouden. Vakbonden
zetten zich in om verbeteringen aan te brengen, maar ondervonden grote tegenstand.
De grote crisis van 1929 betekende het definitieve einde van het arbeidsbestel gebaseerd
op de ongereguleerde werknemersrelatie. De grote werkloosheid van de jaren dertig
was hét argument om in Nederland na de Tweede Wereldoorlog te beginnen met de
inrichting van een verzorgingsstaat. De werknemersrelatie werd ingebed in een uitdijend
stelsel van sociale zekerheid, dat de bestaanszekerheid van de werknemer moest garanderen. In en met dat stelsel van sociale zekerheid kreeg de arbeidsrelatie haar vrienden.
Het bleek mogelijk werknemersrelaties te reguleren, misstanden te doen verdwijnen
en de sociale zekerheid te garanderen. Steeds meer arbeid, ook die van hoogopgeleide
professionals, werd in werknemersrelaties georganiseerd. In die omstandigheden
werden vakbonden en politieke partijen vrienden van de (goed georganiseerde) arbeidsrelatie.
Maar de regulering loste niet alle problemen op, en leidde tot nieuwe problemen. Zo
bleef het risico van werkloosheid bestaan. Smits, De Vries, Cörvers en Montizaan, en
Wolbers laten in hun bijdragen aan dit nummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken zien dat werkloosheid langdurig negatieve effecten op de arbeidsmarktpositie
heeft.
Maar daarnaast nam vooral het motivatieprobleem toe. Doordat de afhankelijkheid
van werknemers van hun werkgevers kleiner werd en de welvaart toenam, werden de
marges voor werknemers om zich aan de autoriteit te onttrekken groter. Werkgevers
hebben hierop de afgelopen decennia vooral gereageerd met het versterken van
financiële prikkels voor gewenst en ongewenst gedrag.
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Een typerend motivatieprobleem is dat van het ziekteverzuim. Decennia van onderzoek
hebben laten zien dat de omvang van het ziekteverzuim samenhangt met factoren,
die weinig met ziekte te maken hebben, zoals de ontwikkeling van de conjunctuur. In
dit nummer van TvA onderzoeken Hassink, Koning en Altena het effect van een positieve sanctie: een loterij blijkt een sterk drukkend effect op het ziekteverzuim te hebben.
De onderzoekers rapporteren een weliswaar substantieel effect, maar ook een in de
tijd afnemend effect. Naarmate de loterij langer bestaat, neemt het ziekteverzuim weer
toe.
In dit nummer van TvA zijn twee artikelen over vakbonden opgenomen, beide met een
zorgelijke ondertoon over de staat van, misschien wel, de beste vrienden van de
werknemersrelatie. Huiskamp en Smulders laten zien dat in Nederland, met zijn lage
organisatiegraad, veel werknemers niet eens nadenken over een vakbondslidmaatschap.
Het is een aanwijzing dat voor veel Nederlanders het belang van vakbonden voor een
goede inrichting van de arbeidsrelatie niet vanzelfsprekend is. Dat ligt wat anders in
België, waar het lidmaatschap van vakbonden niet afneemt. De onderlinge solidariteit
is in Vlaanderen de afgelopen jaren niet kleiner geworden, terwijl daarnaast vakbonden
een belangrijke uitvoerende rol hebben in het stelsel van sociale zekerheid. Toch maken
ook Segers, Henderickx en De Prins zich zorgen over positie van vakbonden in het
Belgische bestel. De reden is dat de grootste bedreiging voor vakbonden in België toenemende baanonzekerheid is, en die valt, door de toenemende globalisering, ook door
vakbonden nauwelijks te beïnvloeden.
Kan het arbeidsbestel zonder de werknemersrelatie? In Nederland lijkt zich met de
geleidelijke toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een alternatief voor de werknemersrelatie af te tekenen. In de bijdrage van Leufkens van het
CBS wordt de ontwikkeling van het aantal zelfstandigen vergeleken met de ontwikkeling
van het aantal flexibele arbeidskrachten. Flexibele arbeidskrachten zijn vaker laag opgeleid en niet-westers allochtoon dan het gemiddelde lid van de beroepsbevolking,
terwijl zzp’ers vaak hoog opgeleide, autochtone mannen zijn, dus de kenmerken hebben
van een sterke arbeidsmarktpositie. De ontwikkeling van het aantal flexwerkers wordt
sterk door de conjunctuur bepaald, terwijl de ontwikkeling van het aantal zelfstandigen
zonder personeel sinds 2000 een langzame, maar geleidelijke stijging vertoont. De
eerste cijfers van het CBS laten zien dat de groei van het aantal zzp’ers nauwelijks is
gedaald door de slechte economische conjunctuur. Dat is opvallend, want volgens het
CPB vangen juist de zzp’ers tijdens deze economische crisis de klappen (CPB-persbericht
13 van 16 maart 2010).
Dekker onderzoekt in zijn bijdrage aan deze TvA de opvattingen van zzp’ers over sociale
zekerheid. Zzp’ers beklagen zich over hun eerdere ervaringen in werknemersrelaties:
ze voelden zich te weinig gewaardeerd, het werk bood onvoldoende voldoening en de
arbeidsvoorwaarden waren lang niet aantrekkelijk, en ze zijn vooral blij met de gewonnen vrijheid. Hun beeld van een economische crisis is ver verwijderd van het schrikbeeld
van Mariental: ze hebben op het risico van een slechte markt geanticipeerd door een
buffer op te bouwen. Dat klinkt door in hun opvattingen over sociale zekerheid. Op
veel punten wijken de opvattingen van zzp’ers nauwelijks af van die van werknemers.
Zo vinden ze bijvoorbeeld dat ook zij, net als de traditionele werknemers, collectief
verzekerd zouden moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Maar op één punt hebben
ze duidelijk andere opvattingen: werkloosheid. Zzp’ers wijten werkloosheid vooral aan
de werkloze zelf, werkloosheid is in de ogen van zzp’ers een manufactured risk.
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Tekenen zich hier de contouren van een toekomstig arbeidsbestel, inclusief een nieuw
stelsel van sociale zekerheid, af? We weten het niet, zoals we eigenlijk nog maar weinig
weten over de zzp’ers. In dit nummer van TvA een novum, een call for papers voor een
themanummer over zzp’ers in 2011. TvA komt hierop terug!
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Opvattingen van zelfstandig ondernemers over sociale
zekerheid
Fabian Dekker*
Aan de aanbodzijde van de Nederlandse arbeidsmarkt presenteren steeds meer mensen
zich als zelfstandig ondernemer, vaak zonder personeel. In de wetenschappelijke literatuur
en in het publieke debat wordt verondersteld dat zelfstandig ondernemerschap samengaat
met een lagere bereidheid om collectief risico’s te delen. In deze bijdrage wordt via
kwantitatief en kwalitatief onderzoek onderzocht of zelfstandig ondernemerschap inderdaad een bedreiging vormt voor het maatschappelijke draagvlak voor het stelsel van
sociale zekerheid. Een belangrijke conclusie is dat zelfstandigen in hun opvattingen over
sociale zekerheid in veel opzichten niet verschillen van werknemers. Zelfstandigen staan
negatiever tegenover werkloosheidsuitgaven, maar verschillen niet van werknemers in
hun opvattingen over collectieve uitgaven voor gezondheid en ouderdom.
Trefwoorden: zelfstandigen, publieke opinie, sociaal beleid

Inleiding
Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn steeds meer zelfstandigen actief en dan met name
zelfstandigen zonder personeel (de zzp’ers). Volgens verschillende auteurs is dit de
ultieme uitingsvorm van het voortgaande sociaal-culturele proces van ‘individualisering’.
De hedendaagse burgers hechten volgens deze zienswijze waarde aan zo veel mogelijk
individuele vrijheid om de eigen arbeidsloopbaan gestalte te geven. In Nederland bedraagt het aantal zelfstandigen 12,9% van de werkzame beroepsbevolking in 2009
(CBS Statline, geraadpleegd op 1 maart 2010). De groep zelfstandigen omvat de deelcategorieën ‘personen werkzaam in eigen bedrijf (eventueel van partner of ouders)’ en
‘overige zelfstandigen (waaronder freelancers)’, waarvan tweederde zonder personeel
werkt. Hoewel Nederland met dit aandeel niet tot de internationale ‘voorhoede’ behoort,
is het wel één van de Europese landen met de grootste relatieve stijging van het zelfstandig ondernemerschap in de afgelopen jaren (European Foundation, 2009). Met
deze ontwikkeling vragen beleidsmakers zich af of de houdbaarheid van het sociale
zekerheidsstelsel in de toekomst geen gevaar loopt. Het is de vraag op welke wijze het
stelsel van sociale zekerheid, dat zich ontwikkelde op basis van het kostwinnersgezin
en ‘traditionele’ arbeidsverbanden, haar functies kan waarborgen in een meer flexibele
arbeidssamenleving. Anders gezegd: is het wenselijk om het stelsel van sociale zekerheid
aan te passen aan de veranderingen in de structuur van de arbeidsmarkt? Deze vraag
staat centraal in een binnenkort te verschijnen beleidsadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER).
In de sociaal-wetenschappelijke literatuur zijn tot dusver verrassend weinig pogingen
ondernomen om specifiek in te gaan op de vraag naar de relatie tussen zelfstandig
ondernemerschap en opvattingen over collectieve sociale zekerheid. Dit is vreemd,
aangezien uit de literatuur over de totstandkoming van sociaal beleid blijkt dat de pu-
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blieke opinie een factor van betekenis is (zie bijv. Brooks & Manza, 2007; Burstein,
1998). In het algemeen gaan onderzoekers er in studies naar sociaal-economische attitudes ten aanzien van de verzorgingsstaat van uit dat zelfstandigen hier per definitie
geen behoefte aan hebben: ‘The self-employed are expected to favor free markets and
a low level of social protection because they depend on flexible labour markets and
often on relatively low-paid workers’ (Iversen & Soskice, 2001, p. 883). Deze stelling
wordt in een aantal gevallen inderdaad empirisch bevestigd, terwijl in een aantal andere
studies geen verschillen worden gevonden. Zo laten Iversen (2005), Iversen en Soskice
(2001) en Svallfors (1995) zien dat zelfstandig ondernemerschap negatief correleert
met steun voor sociale uitgaven. Lee (2007) toont echter aan dat zelfstandig ondernemers in Amerika niet negatief staan tegenover collectieve uitgaven voor gezondheid,
terwijl Svallfors (1997) in een andere studie duidelijk maakt dat er in Duitsland en
Noorwegen geen relatie is tussen zelfstandig ondernemerschap en opvattingen over
redistributie. Een probleem met deze studies is dat zelfstandig ondernemerschap vaak
als controlevariabele is opgenomen, waardoor gevonden effecten niet de vereiste aandacht krijgen om tot een goede interpretatie te komen.
In deze bijdrage proberen wij via een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve
onderzoeksmethoden een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag: Leidt een zelfstandige beroepspositie inderdaad tot een laag draagvlak voor collectieve regelingen
en zo ja, waarom? Nederland staat als casus centraal, aangezien het steeds meer geconfronteerd wordt met zelfstandig ondernemerschap. We zullen hierbij allereerst gebruikmaken van data afkomstig uit het International Social Survey Programme 2006 (ISSP,
zie Ganzeboom & Opdam, 2008). In deze enquête hebben de respondenten onder andere vragen beantwoord over kenmerken van hun arbeidspositie en opvattingen over
overheidsuitgaven. Vervolgens analyseren wij via 25 diepte-interviews onder zzp’ers
in de ICT-sector de verschillende motieven die zij hebben om sociale uitgaven al dan
niet te steunen. We richten ons in deze tweede onderzoeksstap expliciet op de sterk
toenemende categorie van zelfstandigen zonder personeel. Maar eerst staan we stil bij
de ontwikkeling van het zelfstandig ondernemerschap in Nederland en de verschillende
interpretaties die in de literatuur worden gegeven aan dit fenomeen.

Ontwikkeling van zelfstandig ondernemerschap
Als we kijken naar de ontwikkelingen in het ondernemerschap blijkt uit tabel 1 dat het
percentage zelfstandig ondernemers vanaf 1996 is toegenomen, van 11,7% naar 12,9%.
In het bijzonder valt op dat het aandeel zelfstandigen zonder werknemers in relatieve
zin is gestegen tot 66,1% in 2009. In een studie op basis van twee levenslooponderzoeken hebben Blumberg en De Graaf (2004) de verschillende determinanten van instroom
in zelfstandig ondernemerschap in Nederland in kaart gebracht. Wat opvalt is dat
mannen vaker voor ondernemerschap kiezen dan vrouwen. In de gevallen dat vrouwen
wel kiezen voor het ondernemerschap, lijkt deze keuze onder andere samen te hangen
met de behoefte om de taken binnen en buiten het huishouden beter te kunnen combineren (Carr, 1996). Verder hebben de meeste zelfstandig ondernemers eerst een
aantal jaren ervaring opgebouwd voordat zij instromen in de zelfstandigheid. Het opleidingsniveau en de sociaal-economische klasse van de ouders hangen eveneens samen
met de keuze voor ondernemerschap. Hoger opgeleiden en mensen met een vader in
een hoger beroep hebben een grotere kans om zelfstandige te worden. Deze typerende
kenmerken worden ook teruggevonden in de CBS-statistieken over 2009: 68% van de
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zelfstandig ondernemers (inclusief meewerkende gezinsleden) is man, slechts 19%
van de ondernemers bevindt zich in de leeftijdscategorie tot 35 jaar, en circa 80% is
middelbaar of hoger opgeleid (CBS Statline, geraadpleegd op 1 maart 2010). Deze bevindingen sluiten voor wat betreft geslacht en leeftijd aan bij de internationale onderzoeksresultaten naar de determinanten van zelfstandig ondernemerschap; over de
samenhang met opleidingsniveau bestaat in de internationale literatuur minder duidelijkheid (zie bijv. Sikora, 2006; Le, 1999).
Tabel 1

Ontwikkeling van zelfstandig ondernemerschap met en zonder personeel in
de totale werkzame beroepsbevolking (in procenten)

Jaar
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Aandeel zelfstandigen
11,7
11,8
11,1
10,7
11,5
12,1
12,1
12,5
13,0
13,2
13,3
13,3
13,2
12,9

Aandeel zonder personeel
54,5
54,8
55,2
55,0
55,5
55,1
60,0
60,8
60,8
61,0
62,0
63,1
65,2
66,1

Bron: CBS Statline.

Volgens Ulrich Beck (2000) past de ontwikkeling van ‘traditionele’ arbeidsverhoudingen
naar zogenaamde ‘atypische’ arbeidsrelaties – zoals flexibel werk en zelfstandig ondernemerschap – bij de hedendaagse postindustriële arbeidsmaatschappij. Onder invloed
van snelgroeiende informatie- en communicatiemogelijkheden en toegenomen internationale concurrentieverhoudingen wordt het voor bedrijven steeds noodzakelijker
om de productie flexibel in te richten. Het aandeel voltijdbanen neemt af en het aandeel
onzekere arbeidsverhoudingen neemt toe, waaronder zelfstandig ondernemerschap.
Andere auteurs plaatsen de opkomst van het aandeel zelfstandigen in een meer postmodern kader. Het begrip postmodernisme verwijst naar het proces van voortdurende
verandering – bijvoorbeeld van identiteit, leefstijl en sociaal-culturele context – en de
toegenomen ruimte om individuele keuzes te maken (vgl. De Jong, 1997). Volgens
Ester en Vinken (2000, p. 16) symboliseert zelfstandig ondernemerschap bij uitstek
een aantal kernwaarden van dit postmoderne gedachtegoed: ‘persoonlijke autonomie,
vrijheid, ontplooiing, soevereiniteit en eigen regie van bestaanscondities’. In het perspectief van denkers zoals Zygmunt Bauman kunnen ‘atypische’ arbeidsrelaties eveneens
worden geassocieerd met postmoderniteit, zij het dat hij, in tegenstelling tot Ester en
Vinken, eerder wijst op de grotere mate van onzekerheid op de arbeidsmarkt. Een bestendige arbeidscarrière bij een werkgever behoort tot het verleden. Bauman karakteriseert de huidige arbeidsmarkt als ’a camping site’ (Bauman, 2001, p. 25), waarbij
mensen niet langer sterk zijn gebonden aan een specifiek arbeidsverband. Met andere
woorden, mensen betrekken tegenwoordig niet langer per definitie een ‘standaard’
arbeidsrelatie, maar hebben vaak ‘atypische’ relaties, zoals zelfstandig ondernemerschap.
Uit de werken van de aangehaalde auteurs komen verschillende beelden naar boven
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ten aanzien van het ondernemerschap. Zo vinden Beck en Bauman dat ‘atypische’ arbeidsrelaties vooral het afscheid van solide waarden – zoals regelmaat en zekerheid –
van het Fordistisch arbeidstijdperk symboliseren, terwijl Ester en Vinken vooral de
vrijheden in het flexibele werk benadrukken.
Uit eerder empirisch onderzoek in Nederland wordt met name de vrijheid van het ondernemerschap bevestigd. Een klein deel van de zelfstandigen heeft op basis van ‘negatieve’ motieven – zoals werkloosheid of faillissement van de werkgever – deze keuze
gemaakt (EIM, 2003). Personen die onder dergelijke negatieve omstandigheden de
transitie maken naar het ondernemerschap, kenmerken zich door lagere inkomensniveaus en minder tevredenheid met de situatie dan andere groepen zelfstandigen
(Kautonen et al., 2010). Het lijkt voor de meerderheid echter vooral te gaan om ‘positieve’ beweegredenen, zoals het nastreven van meer autonomie in het werk (Van Gelderen & Jansen, 2006). In dit kader becijfert ook Van den Born (2009) in zijn studie
dat ‘slechts’ 15% van de ondernemers zogenaamde ‘push’-factoren aandraagt als oorzaak
van het starten van een eigen bedrijf (zie voor een overzicht ook RWI, 2009). Tot
dusver hebben wij gezien dat analyses van zelfstandig ondernemerschap plaatsvinden
in het beeld van een arbeidsbestel dat langzaam postmodern wordt, maar wat betekent
dit concreet voor het maatschappelijk draagvlak voor collectieve zekerheidsregelingen?

Opvattingen over sociale zekerheid
In eerdere algemene studies naar de legitimiteit van sociale zekerheid wordt een onderscheid gemaakt naar verschillende motieven om het stelsel te steunen (zie bijvoorbeeld
De Beer & Koster, 2007; Van Oorschot, 2006; 2002). Allereerst kunnen mensen eigenbelang hebben bij het sociale stelsel. Omdat personen vergelijkbare risico’s lopen, zijn
ze dan voorstander van sociale uitgaven of men acht bestedingen juist nuttig om op
die manier allerlei sociale problemen zoals ziekte, bedelarij en criminaliteit tegen te
gaan (De Swaan, 1989). Een tweede motief heeft te maken met gemeenschapszin.
Omdat mensen het gevoel hebben tot eenzelfde gemeenschap te behoren, ontstaat er
steun voor het stelsel. Wat kunnen we nu veronderstellen ten aanzien van zelfstandig
ondernemerschap? Ten eerste kan in het algemeen worden verwacht dat zelfstandig
ondernemers in vergelijking met werknemers weinig belang zullen hechten aan sociale
zekerheid. Voor zelfstandigen met personeel resulteren collectieve zekerheidsarrangementen via het betalen van sociale premies in hogere loonkosten (Iversen & Soskice,
2001), terwijl de overwegend hoger opgeleide zelfstandigen zonder personeel lagere
risico’s lopen op de arbeidsmarkt en derhalve eveneens geen direct eigenbelang ervaren
bij collectieve zekerheidsarrangementen. In beide gevallen is er weinig reden tot steun
voor sociale zekerheid op basis van eigenbelang. Dit ondermijnt het maatschappelijk
draagvlak. Ten tweede wijst De Swaan (1989) er in zijn studie naar de ontwikkeling
van de moderne verzorgingsstaat op dat zelfstandigen van oudsher wantrouwend staan
tegenover collectieve arrangementen. Dergelijke collectiviteiten zouden in hun beleving
de individuele soevereiniteit beperken. De Swaan (1989, p. 176) stelt dan ook ten
aanzien van zelfstandig ondernemers: (…) ‘zij vormden de “rem” op sociale hervorming:
tegen hun verzet in moest de sociale zekerheid gevestigd worden.’ Vanuit dit oogpunt
lijkt het niet aannemelijk dat de ‘free-agent’ (Pink, 2001) een gevoel van collectieve
verbondenheid met anderen ervaart als belangrijk motief om het sociale zekerheidsstelsel te steunen. Deze gedachte sluit tevens aan bij eerder verricht onderzoek naar
de persoonlijkheidskenmerken van zelfstandig ondernemers. Beugelsdijk en NoorderTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 26 (2): 146-161
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haven (2005, p.159) concluderen op basis van grootschalig internationaal vragenlijstonderzoek dat: ‘Entrepreneurs are more individually oriented than the rest of the
population. Individual responsibility and effort are distinguishing characteristics.’ Het
beeld dat oprijst uit de literatuur is er één van een zelfstandig ondernemer die zo veel
mogelijk individuele vrijheid verlangt en op voorhand geen eigenbelang of collectief
besef ervaart bij sociale zekerheid. Samengevat zal hij collectieve regelingen dan ook
zo veel mogelijk trachten te vermijden.
Bovenstaande bevindingen leiden tot de centrale propositie dat zelfstandig ondernemers
geen voorkeur hebben voor sociale uitgaven. Echter, het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de sterkte van de (negatieve) verbanden tussen ondernemerschap en
opvattingen over sociale uitgaven verschillen naar de personele werkingssfeer van regelingen voor sociale zekerheid. In tegenstelling tot werknemersverzekeringen zoals
de Werkloosheidswet (WW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
waarvan zelfstandig ondernemers geen gebruik kunnen maken, zijn er sociale verzekeringen die zich ook richten op zelfstandig ondernemers, zoals de Zorgverzekeringswet
(ZVW) of Algemene Ouderdomswet (AOW). Aangezien de wetgeving zich in deze gevallen ook richt op de dekking van risico’s van ondernemers, zullen zelfstandigen zich
minder negatief opstellen ten aanzien van dit type sociale uitgaven. Dit alles resulteert
in de volgende hypothesen:
Hypothese 1a: Zelfstandig ondernemers staan negatiever tegenover sociale zekerheid
dan werknemers.
Hypothese 1b: Dit verband bestaat niet of is kleiner als het gaat om sociale regelingen
waar ook zelfstandigen onder vallen.

Data, methode en operationalisering
Wij zullen de hypothesen allereerst toetsen op basis van het International Social Survey
Programme 2006. Dit betreft een jaarlijkse (internationale) schriftelijke enquête,
waarbij de opinies onder burgers worden gepeild rondom verschillende thema’s. In
2006 werd het onderwerp ‘de rol van de overheid’ onderzocht. Wij hebben voor ons
onderzoek gebruikgemaakt van de Nederlandse meting. In totaal hebben 993 mensen
aan deze enquête meegedaan (respons 41%). De data zijn vervolgens gewogen op basis
van een poststratificatie voor onder andere sekse, leeftijd, opleidingsniveau, burgerlijke
status en belangrijkste bezigheid. De inactieve groepen zijn uit de dataset verwijderd
(studenten, gepensioneerden, huisvrouw/-man en arbeidsongeschikten). Op deze
manier bestaat ons databestand uit 615 respondenten. Met betrekking tot het aandeel
zelfstandig ondernemerschap lijkt de dataset een redelijke afspiegeling van de onderzoekspopulatie te zijn. Het gaat om 10% zelfstandigen in de steekproef tegen 13,3%
in de populatie.
Het begrip zelfstandig ondernemerschap is geoperationaliseerd via een vraag naar de
arbeidspositie van de respondent. Mensen die werkzaam zijn voor eigen rekening (eigen
bedrijf) vormen de groep zelfstandigen. Mensen die werkzaam zijn bij de (semi-)
overheid of binnen een particulier bedrijf vormen de referentiegroep. Het is helaas
niet mogelijk om een nader onderscheid aan te brengen tussen zelfstandig ondernemers
met en zonder personeel. Weliswaar wordt er in de survey een vraag gesteld naar het
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aantal personeelsleden, maar de geringe steekproefgrootte (en de gegeven heterogeniteit) van deze categorie zelfstandigen maakt het vaststellen van statistische verbanden
weinig zinvol. Om te kunnen beoordelen hoe de respondenten over collectieve regelingen denken maken wij gebruik van de vraag naar de gewenste hoogte van collectieve
uitgaven op drie verschillende beleidsterreinen (gezondheid, ouderdom en werkloosheid). Per thema dient de respondent aan te geven of de overheid veel minder (1) of
juist veel meer (5) geld moet besteden. Bij deze vraag is aangegeven dat meer overheidsuitgaven mogelijk gepaard gaan met een belastingverhoging. Als zelfstandigen inderdaad
terughoudend zijn ten aanzien van collectieve regelingen, mag men veronderstellen
dat zij hogere collectieve uitgaven minder zullen steunen. Om de zuivere effecten van
zelfstandig ondernemerschap te kunnen toetsen zijn enkele controlevariabelen toegevoegd, die mogelijk samenhangen met de sociaal-economische opvattingen en een
zelfstandige beroepspositie (vgl. Sikora, 2006; Blumberg & De Graaf, 2004; Blanchflower, 2000; Le, 1999). In het algemeen stijgt de kans op een zelfstandige beroepspositie voor mannen en voor personen met een hogere leeftijd. Daarnaast is het opleidingsniveau een relevante voorspeller. Al deze factoren hebben bovendien betekenis voor
opinies over sociale zekerheid (Becker, 2005). Wij verwachten verder dat zelfstandigen
eerder een liberale ideologie aanhangen (Houtman, 2000) en dat een hoger huishoudinkomen eerder de stap naar het zelfstandig ondernemerschap mogelijk maakt; het
hogere huishoudinkomen fungeert in deze optiek als financiële buffer tegen de risico’s
van het zelfstandig ondernemerschap. Anders gezegd, als beide partners participeren
op de arbeidsmarkt, kunnen risico’s in de toekomst beter worden opgevangen. Politiek
rechts georiënteerden en mensen met een hoger huishoudinkomen zullen vervolgens
minder voorstander zijn van meer sociale uitgaven. Sekse is gemeten via een dummyvariabele waarbij mannen de referentiegroep vormen. Leeftijd is vastgesteld via een
open surveyvraag, terwijl het opleidingsniveau is bepaald via een quasi-interval variabele met acht categorieën, lopend van basisonderwijs (1) tot universiteit (8). De politieke zelfinschaling is geoperationaliseerd via een Likert-item (1 = zeer links, 5 = zeer
rechts). Het netto maandhuishoudinkomen in euro’s, tot slot, is geschat uit de inkomens
van de respondent, partner en overige leden van het huishouden. Om inzicht te krijgen
in de relaties tussen ondernemerschap en de houdingen ten aanzien van collectieve
uitgaven, zijn multipele regressie-analyses uitgevoerd.
Naast de analyse van de statistische resultaten maken wij gebruik van diepte-interviews
onder zzp’ers. De reden is dat wij via deze onderzoeksmethode beter in staat zijn om
de achterliggende motieven te onderscheiden, die een rol spelen bij het al dan niet
steunen van collectieve uitgaven. Deze beweegredenen blijven in de statistische analyse
onzichtbaar. De keuze voor zelfstandigen zonder personeel ligt voor de hand, omdat
dit de grootste groep is binnen de categorie zelfstandig ondernemers, waarvan het
aandeel bovendien sterk blijft toenemen. Alle respondenten zijn afkomstig uit de ICTbranche. Hier is voor gekozen omdat zzp’ers vooral in de zakelijke dienstverlening actief
zijn (EIM, 2003). Het veldwerk ten behoeve van deze studie vond plaats in 2008. Met
medewerking van een van de grotere ICT-detacheringsbureau’s in Nederland kwamen
wij met de respondenten in contact. De samenstelling van de onderzoeksgroep kwam
tot stand via een aselecte steekproeftrekking van circa 500 personen uit het totale
adressenbestand van circa 3.500 zelfstandigen. Bij deze selectie is zo veel als mogelijk
gelet op de vertegenwoordiging van een aantal achtergrondkenmerken in de populatie.
Zo blijkt uit de CBS-gegevens over 2009 dat 65% van de zzp’ers man is, 79% ouder dan
35 jaar en bijna 80% middelbaar of hoger opgeleid (CBS Statline, geraadpleegd op 1
maart 2010). Dit resulteerde uiteindelijk in 25 bruikbare interviews: 19 mannen en 6
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vrouwen, variërend in leeftijd van 32 tot 63 jaar, waarbij bijna alle respondenten hoog
zijn opgeleid (minimaal HBO-niveau). Er is gestopt met het benaderen van nieuwe
respondenten toen de eerder gevonden kwantitatieve uitkomsten voldoende verklaard
waren (vgl. Charmaz, 2006). De meeste respondenten werken vanuit een eenmanszaak,
terwijl sommige hebben gekozen voor de oprichting van een BV. De gesprekken werden
door de auteur afgenomen met behulp van een semi-gestructureerde vragenlijst en
vonden plaats op de werkplek (in een groot aantal gevallen tevens de woonplek) en in
een aantal gevallen in restaurants. De interviews duurden gemiddeld vijf kwartier.

Resultaten
In tabel 2 worden allereerst de resultaten van de multipele regressie-analyses gepresenteerd.
Tabel 2

Resultaten regressie op de gewenste hoogte van overheidsuitgaven per beleidsterrein (gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

Determinanten
Zelfstandig ondernemerschap (1 = zelfstandig)
Sekse (1 = vrouw)
Leeftijd
Opleidingsniveau (1 = basisonderwijs, 8 = universitair)
Politieke voorkeur (1 = links, 5 = rechts)
Netto maand huishoudeninkomen
R2
N

Gezondheid
,04
,16 ***
–,04
–,16 ***
–,03
–,11 *
,09
497

Ouderdom Werkloosheid
-,05
–,11 **
,07
,09 *
,06
,25 ***
–,25 ***
–,01
–,04
–,23 ***
–,07
–,02
,10
,15
496
498

* = p < ,05; ** = p < ,01; *** = p < ,001

Allereerst zien we dat een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt negatief samenhangt
met opvattingen over werkloosheidsuitgaven: zelfstandig ondernemers zijn in vergelijking met mensen in loondienst voorstander van lagere collectieve uitgaven. Ook zijn
mensen met een politiek rechtse voorkeur voor lagere werkloosheidsuitgaven. Vrouwen
en oudere respondenten zijn daarentegen voor hogere uitgaven met betrekking tot
werkloosheid. De resultaten geven verder aan dat er geen invloed bestaat van een
zelfstandige beroepspositie op de gewenste hoogte van collectieve uitgaven voor gezondheid en ouderdom. Wel is er een invloed van de variabelen sekse, opleidingsniveau
en het netto maandhuishoudinkomen op collectieve uitgaven voor gezondheid: vrouwen
steunen hogere uitgaven terwijl hoger opgeleiden en respondenten die een hoger gemiddeld netto huishoudinkomen aangeven juist minder voorkeur hebben voor hogere
uitgaven. Als gekeken wordt naar het thema ouderdom blijkt voorts dat hoger opgeleiden opnieuw minder voorstander zijn van hogere uitgaven.
Met betrekking tot de centrale hypothesen blijken er inderdaad verschillen te bestaan
in de houdingen van zelfstandigen ten aanzien van het type sociale regeling. De resultaten wijzen uit dat er geen significante verschillen bestaan tussen de opvattingen van
zelfstandigen en reguliere werknemers in het geval van collectieve uitgaven voor gezondheid en ouderdom. Met andere woorden, een zelfstandige beroepspositie hoeft
niet te leiden tot een afwijzende houding ten aanzien van collectief georganiseerde
regelingen. Dit is wel het geval met betrekking tot het werkloosheidsrisico. In dit geval
zijn zelfstandigen op lagere collectieve uitgaven gericht. Hoe zijn deze bevindingen te
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begrijpen? Waarom maken zelfstandigen klaarblijkelijk een onderscheid tussen verschillende regelingen? De voor de hand liggende verklaring ligt in het al eerder aangehaalde motief van welbegrepen eigenbelang: bepaalde sociale risico’s, zoals ziekte en
ouderdom, zijn in Nederland immers ook (gedeeltelijk) voor zelfstandigen publiek gedekt. Aangezien zelfstandigen onder de werkingssfeer van deze regelingen vallen,
mogen we verwachten dat zij daarom geen voorstander zullen zijn van lagere uitgaven
op deze specifieke terreinen. Voor het antwoord op de vraag of deze interpretatie juist
is interviewden we verschillende zzp’ers. Hieronder zullen de belangrijkste bevindingen
worden gepresenteerd.

Werken als zelfstandig ondernemer en de inschatting van risico’s
Op een enkeling na geven de respondenten aan dat zij bewust hebben gekozen voor
het zelfstandig ondernemerschap om zo eigen baas te kunnen zijn. Veruit de meeste
zelfstandigen hebben eerder in loondienst gewerkt. Gevraagd naar de beweegredenen
om als zelfstandige aan de slag te gaan vertellen de respondenten vaak dat ze zich onvoldoende gewaardeerd voelden, dat het werk hun niet langer voldoening bood of dat
de arbeidsvoorwaarden simpelweg als onaantrekkelijk werden ervaren. De geïnterviewde
zelfstandigen wijzen tevens op het ‘voortdurend leuke dingen doen’, de individuele
indeling van werktijden en de grote autonomie om de werkzaamheden naar eigen inzicht
in te vullen. Opvallend is ook dat de scheidslijnen tussen de zekerheden van een ‘regulier’ arbeidscontract en het zelfstandig ondernemerschap volgens een aantal respondenten lijken te vervagen. Dit maakt de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap
mogelijk ook gemakkelijker:
‘Als je in loondienst werkt, kun je ook zomaar op straat komen te staan (…), sociale
zekerheid is echt niet meer het grote vangnet waar je als werknemer ooit gebruik
van kon maken, wat dat betreft heb je als werknemer ook met onzekerheid te maken,
dat maakt dus niets uit.’ (R9)
Met name via het persoonlijk netwerk komen de respondenten aan hun opdrachten.
De zelfstandigen maken deel uit van een huishoudenssituatie waarbij de partner vaak
in loondienst werkt of eveneens zelfstandige is. Dat de partner in een aantal gevallen
in loondienst werkt, lijkt geen resultante van een risicostrategie binnen huishoudens.
Eerder wordt het antwoord gegeven dat zelfstandig ondernemerschap simpelweg niet
aansluit bij de voorkeur(en) van zijn of haar partner. Wel zijn er aanwijzingen dat
binnen huishoudens waarbij beide personen als zelfstandige werkzaam zijn, aandacht
wordt besteed aan het mogelijk uitruilen van risico’s: ‘als het in het ene geval spaak
loopt kan de ander desnoods altijd nog in loondienst gaan werken.’
Wat de werkzaamheden van de geïnterviewden betreft zien we dat ze variëren van
ICT-consultancy en projectmanagement, testwerk, applicatie-beheer en website-onderhoud tot software-implementaties. Binnen de respondentengroep blijkt verder dat op
een enkeling na niemand zich zorgen maakt over de eigen arbeidspositie. Bijna alle
geïnterviewden hebben ten tijde van de interviews meerdere en langlopende opdrachten
en ze geven bovendien aan over voldoende menselijk kapitaal te beschikken om zich
duurzaam te kunnen ‘verkopen’. Wat opvalt is dat alle respondenten zich wel bewust
lijken te zijn van de risico’s die met het zelfstandig ondernemerschap samenhangen,
zoals het gebrek aan sociale zekerheid. Het arbeidsongeschiktheidsrisico komt hierbij
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het meest uitgesproken als probleem naar voren: langdurige ziekte betekent immers
loonderving en kan op termijn zelfs leiden tot faillissement. Uit de gesprekken komt
overigens wel naar voren dat de inschatting van de (financiële) gevolgen van deze risico’s
wat hoger worden ingeschat door zelfstandigen met kinderen:
‘Je denkt daar extra over na, omdat je ook kinderen hebt. Mijn partner werkt nu
niet, maar als ik zonder werk zou komen te zitten, zal zij toch werk moeten gaan
zoeken, of ik moet terug in loondienst, maar liever niet.’ (R3)
Kortom, wanneer ze thuiswonende kinderen hebben, lijken de respondenten de consequenties van verschillende risico’s hoger in te schatten dan andere groepen ondernemers. Geredeneerd vanuit de zorgverantwoordelijkheid voor kinderen is dit een voor
de hand liggende bevinding. In het vervolg van deze paragraaf zullen we nu specifieker
ingaan op de verschillende motieven die aan de bereidheid tot risicodeling ten grondslag
liggen.

De omgang met risico’s: eigenbelang
Steun voor inkomensoverdrachten via de overheid kunnen gebaseerd zijn op de individuele behoeften van mensen. Zelfstandigen zijn bijvoorbeeld ook premie verschuldigd
voor de AOW waar zij (vooralsnog) vanaf 65 jaar aanspraak op kunnen maken. Een
voorkeur voor minder overheidsuitgaven op dit beleidsterrein ligt dan op basis van
eigenbelang niet voor de hand. Door enkele respondenten werd het eigenbelang inderdaad als grondslag naar voren gebracht:
‘Daar betaal je toch voor, dan wil je hier uiteindelijk ook wat voor terugzien (…), ik
ben nu natuurlijk nog niet zo met m’n pensioen bezig, maar van wat ik nu betaal wil
ik later wel wat terugzien, dat lijkt me logisch.’ (R14)
Of, zoals twee anderen opmerkten in het kader van ziekte en ouderdom:
‘Stel, ik ben zelf oud en hulpbehoevend, dan verwacht ik net als iedereen ondersteuning van de overheid.’ (R9)
‘Als ik ziek zou worden, is het prettig dat óók ik goed geholpen word.’ (R23)
Binnen het sociale zekerheidsrecht zijn zelfstandigen niet publiekelijk beschermd tegen
het risico van arbeidsongeschiktheid (tot 1 augustus 2004 bestond er een aparte collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen, de WAZ). De meeste zzp’ers
die wij spraken, hebben zich tegen het inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid
beschermd via een particuliere verzekering, terwijl een enkeling gebruik heeft gemaakt
van een vrijwillige voortzetting van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het UWV.
Slechts twee respondenten hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten;
één respondent beschouwt de koopwoning als het vermogen bij eventuele arbeidsongeschiktheid, terwijl de andere respondent zich simpelweg niet met deze mogelijkheid
wil bezighouden. De respondenten die tijdens de gesprekken klagen over de hoge verzekeringskosten van een particuliere verzekering staan – op basis van het motief eigen-
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belang – niet onwelwillend tegenover een publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor zelfstandigen. Zolang de premies maar lager liggen dan op de particuliere markt:
‘Collectief verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid kan zeker interessant zijn. Als
het voor mij maar goedkoper kan dan nu.’ (R15)
Samenvattend lijkt het er dus op dat zelfstandigen wel degelijk bereid zijn om gezamenlijk risico’s te delen zoals die van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Deze
bereidheid berust op welbegrepen eigenbelang: omdat men meebetaalt aan bepaalde
regelingen, wordt ook dekking van risico’s verwacht, terwijl collectieve verzekeringen
op individueel niveau ook financiële voordelen met zich mee kunnen brengen.

De omgang met risico’s: gemeenschapszin
Wat uit de interviews in het bijzonder opvalt is dat een groot aantal zelfstandigen een
gevoel van gemeenschapszin naar voren brengt ter legitimering van de eigen opvattingen over collectieve uitgaven. Tekstfragmenten zijn als uiting van gemeenschapszin
gecodeerd zodra duidelijk wordt dat er een besef aanwezig is dat mensen gezamenlijk
met risico’s horen om te gaan, zonder dat er in deze fragmenten een directe vorm van
eigenbelang waarneembaar is. Gemeenschapszin geldt in het geval van verschillende
risico’s zoals ziekte, ouderdom en arbeidsongeschiktheid. Iemand zegt hier bijvoorbeeld
over:
‘Sociale zekerheid is er juist voor mensen voor wie het tegenzit. Bijvoorbeeld als ze
voor een periode ziek raken. Ik ben van mening dat er altijd een voldoende vangnet
moet zijn. In onze samenleving is dat gelukkig goed geregeld.’ (R3)
Of meer in het algemeen ten aanzien van bestaanszekerheid:
‘De verzorgingsstaat is uiteindelijk een vorm van beschaving waar je niet op moet
beknotten, je moet genereus durven zijn voor de zwakkeren.’ (R8)
‘Mensen met problemen kun je niet in de kou laten staan.’ (R12)
Meerdere zelfstandigen vragen zich in dit kader ook specifiek af waarom er voor hen
geen publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering is:
‘Ik vind het raar dat wij als groep geen aanspraak kunnen maken op een publieke
basisverzekering tegen bepaalde risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid. Dat risico
raakt ons allemaal, of je nu in loondienst werkt of niet. Ik denk dan: wij zijn net
echte mensen!’ (R9)
Er is echter wel reden om aan te nemen dat in het bovenstaande geval ook eigenbelang
een rol van betekenis speelt; men verkleint via een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering immers ook het eigen risico. Desalniettemin lijken veel zelfstandigen wel
degelijk solidair te zijn met anderen op basis van een geventileerd gemeenschapsgevoel.
Dit motief sluit aan bij zelfstandigen met verschillende achtergrondsituaties. De interviews maken ons op deze manier duidelijk dat er moeilijk gesproken kan worden van
het ideale type van solerende zelfstandigen die niet langer verweven zijn met de samenTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 26 (2): 146-161

155

Fabian Dekker

leving als geheel. Steun voor collectieve uitgaven berust voor deze groep derhalve
– naast eigenbelang – ook op gemeenschapszin als belangrijk verklarend motief.

Het werkloosheidsrisico: een ‘manufactured risk’
Zodra we tijdens de gesprekken vragen in welke mate het werkloosheidsrisico een
collectieve aangelegenheid is, ervaren we opeens veel terughoudendheid. De geïnterviewden blijken lagere collectieve uitgaven voor werkloosheid te prefereren. Het
werkloosheidsrisico roept bij onze respondenten – ongeacht of men zichzelf meer links
of rechts van het politieke spectrum plaatst – een gevoel op van een individueel beïnvloedbaar, ook wel: manufactured risico (Giddens, 1994). Een drietal exemplarische citaten:
‘Ik ben voor een systeem waarin hard werken wordt beloond (…), je kunt werkloosheid
zelf goed beïnvloeden. Kijk er is altijd wel iemand te vinden die hier niets aan kan
doen, maar mijn stelling is: wie wil werken kan werken. Daar past een minimale bemoeienis van de overheid bij.’ (R8)
‘Ik krijg de kriebels als ik zie wat er soms met overheidsgeld gebeurt. Ik ben van
mening dat je niet werkloos hoeft te zijn. Ik heb hier ook een paar dames in de straat
zitten die zogenaamd niet kunnen werken. In Nederland slaan we in het recht op
een uitkering door. En dan heb ik het echt niet over arbeidsongeschiktheid, maar
over het simpelweg niet actief willen zijn.’ (R5)
‘Je mag best van mensen verlangen om zo veel mogelijk te doen om aan de slag te
blijven en niet gelijk terug te vallen op de overheid.’ (R21)
Aangezien de huidige verzorgingsstaat in de kern is gebaseerd op het idee van extern
risicomanagement (de verzorgingsstaat biedt een collectieve bescherming tegen risico’s
die niet het gevolg zijn van eigen keuzes; vgl. Giddens en Pierson, 1998), zou met een
verdere groei van het aandeel zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking het
maatschappelijke draagvlak voor de bescherming tegen dit risico wel eens onder druk
kunnen komen te staan. Met andere woorden, werkloosheid is in de perceptie van
onze geïnterviewden niet iets wat iemand zomaar overkomt. Dit betekent echter niet
dat zij helemaal geen voorstander zijn van bescherming tegen het werkloosheidsrisico,
maar een uitgebreide verzorgingsstaat op dit terrein is vanuit hun optiek niet gewenst:
‘Een minimaal vangnet voor mensen die door omstandigheden kort buiten staan
vind ik wenselijk, maar met als doel om weer snel aan de slag te gaan.’ (R3)
In tegenstelling tot het arbeidsongeschiktheidsrisico hebben de geïnterviewden geen
behoefte aan een publieke verzekering voor zelfstandigen in het geval van werkloosheid.
Alle respondenten hebben een financiële buffer opgebouwd waar zij – indien nodig –
op terug kunnen vallen. Hoewel zij zich bewust zijn van de financiële risico’s van het
(tijdelijk) niet hebben van een opdrachtgever, is niemand voorstander van een risicovoorziening voor zelfstandigen in het geval van werkloosheid. Ook ondernemers met
thuiswonende kinderen zijn van mening dat de gevolgen van dit risico door de zelfstan-
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digen zelf moet worden opgevangen. Verschillende respondenten vatten het samen
als een risico van het vak, zoals deze 34-jarige man:
‘Zelfstandig ondernemerschap is soms de dood of de gladiolen. Je loopt risico’s als
je portefeuille slecht gevuld is, maar dat hoort er allemaal bij.’ (R16)

Afwijkende casus: ‘de individuele ondernemer’
Via de analyse van het kwalitatieve datamateriaal hebben wij een aantal mechanismen
achterhaald, waarmee we de statistische relaties beter kunnen duiden. Zelfstandigen
staan op basis van eigenbelang en gemeenschapszin niet a priori negatief tegenover
sociale zekerheid, terwijl werkloosheid wordt ervaren als een beïnvloedbaar risico
waarbij minder reden bestaat voor collectieve risicodeling.
Een drietal respondenten deelt deze opvattingen beslist niet. Zij geven aan helemaal
geen behoefte aan sociale zekerheid te hebben en vinden dat ook andere zelfstandigen
hun individuele verantwoordelijkheid moeten nemen, als ze onafhankelijk willen zijn
van een werkgever en van directe collega’s. Gebruikmakend van hun hoogwaardige
kennis en vaardigheden ervaren zij alleen maar kansen binnen een flexibel arbeidsbestel.
Met sociale zekerheid hebben zij dan ook nog nooit te maken gehad. Deze geïnterviewden lijken te voldoen aan het beeld van een ‘nieuw’ type ondernemer dat tendeert naar
een individualistischer sociaal stelsel:
‘Ik ben allergisch voor vakbonden en overheden, dat zijn relikwieën uit de oude tijd.
Het is niet voor niets dat zoveel mensen zelfstandig zijn. Het is niet langer van: wij
weten wel wat goed voor je is (…) Niet de overheid moet actief zijn, maar mensen
zelf.’ (R20)
‘Wat je volgens mij ziet, is een verschuiving van een collectief naar een individualistisch
systeem. Prima ontwikkeling. Ik ben ook anti-collectief, ik zorg wel voor mezelf, anderen
hoeven dat niet te doen.’ (R24)
Deze respondenten lijken behoefte te hebben aan zo veel mogelijk keuzevrijheid
– passend bij de fase in de individuele levensloop – om zich al dan niet te verzekeren
tegen bepaalde inkomensrisico’s:
‘De overheid moet niet langer alles willen regelen. Vaak zie je dat er uit wordt gegaan
van een gemiddelde waar je maar moeilijk van af kunt wijken. In onze huidige samenleving moet je dat niet meer willen joh, daar zit volgens mij niemand op te wachten.’
(R14)
Hoewel bovenstaande respondenten vooralsnog geen omvangrijke groep vormen op
de arbeidsmarkt (het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert dat er weinig steun
bestaat voor een sociaal stelsel met meer individuele keuzevrijheid; Hoff & Vrooman,
2002), zijn er dus wel zelfstandigen te vinden met een duidelijk meer individualistische
visie op sociale zekerheid. Aangezien deze opvattingen niet eenduidig zijn te herleiden
tot bepaalde persoonlijke behoeften of achtergrondkenmerken, lijkt het eerder om
principiële motieven te gaan.
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Werken als zelfstandig ondernemer: een jaar later
In het voorgaande is duidelijk geworden dat zelfstandig ondernemers verschillende
opvattingen hebben over werk- en niet-werkgerelateerde sociale regelingen. Bovendien
kunnen deze opvattingen berusten op verschillende motieven. Aangezien echter bekend
is dat de economische context van invloed kan zijn op de sociaaleconomische opvattingen van personen (Blekesaune, 2007) zijn alle respondenten een jaar later (mei 2009)
per e-mail wederom benaderd om een aantal vragen te beantwoorden over hun arbeidsmarktpositie, de persoonlijke ervaringen en omgang met de gevolgen van de economische crisis en hun sociaal-economische opvattingen. In totaal hebben 18 van de 25
respondenten aan deze ‘follow-up’ hun medewerking verleend. De belangrijkste opgegeven uiting om hier niet aan deel te nemen is ‘dat alles al gezegd is’.
Hoe gaat het nu met onze respondenten? Alle achttien personen zijn een jaar na het
interview nog steeds zelfstandig ondernemer. Het merendeel van de respondenten
geeft aan dat de gevolgen van economische crisis inmiddels goed voelbaar zijn, waarbij
overigens zowel zelfstandigen met als zonder kinderen zich meer zorgen maken:
‘Ik maak mij zorgen, omdat het merkbaar is dat zzp’ers het eerste slachtoffer worden
van bezuinigingen.’ (R9)
‘De klad zit er momenteel behoorlijk in.’ (R23)
Opvallend is overigens dat het eerder gevonden ideale type van individualistisch georiënteerde zzp’ers ook nu lijkt af te wijken van de andere respondenten. Deze personen
lijken zich weinig tot geen zorgen te maken over de economische neergang. Vooralsnog
heerst eerder optimisme:
‘De economische crisis biedt juist kansen voor verandering.’ (R24)
Nadere analyse wijst uit dat noch de omvang van de financiële buffer tegen inkomensachteruitgang, noch de grootte van de orderportefeuille een onderscheidend criterium
zijn om af te wijken van de anderen. Een mogelijke verklaring kan te maken hebben
met de persoonlijkheid van deze personen (‘optimisten’).
Vervolgens is gevraagd naar de wijze waarop met deze crisis wordt omgegaan. Weinig
verrassend is de uitkomst dat het (persoonlijke) netwerk in deze periode nog belangrijker is geworden om aan opdrachten te komen. Uit de reacties van de zzp’ers blijkt
overigens dat ze op dit moment allemaal minstens nog één opdracht hebben en over
een buffer beschikken om – in ieder geval op kortere termijn – met de economische
tegenslag om te gaan:
‘Ik heb zelf voor de kortere termijn voldoende opdrachten en een financiële buffer.
Wel bedenk ik me weleens hoe het moet als er helemaal geen werk meer is, op de
langere termijn.’ (R21)
De hamvraag is nu of de opinie over het sociale stelsel verandert tijdens een neergaande
conjunctuur. De interviews laten zien dat dit niet het geval lijkt. Er bestaat (wederom)
veel instemming voor sociale uitgaven met betrekking tot niet-beïnvloedbare risico’s,
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waarbij (wederom) ook het nut van een publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering
naar voren wordt gebracht:
‘Onze maatschappij is nog sterk gericht op een sociaal stelsel op basis van werkgever/
werknemerschap. De zelfstandig ondernemer kan zich nog steeds moeilijk verzekeren,
zoals voor arbeidsongeschiktheid.’ (R13)
Het inkomensrisico bij werkloosheid wordt daarentegen nog steeds verbonden aan de
ingecalculeerde risico’s van het ondernemersbestaan. Deze bevinding suggereert dat
het een fundamentele opvatting betreft. Een respondent vat dit als volgt samen:
‘Dan moet je maar geen ondernemer worden!’ (R5)

Conclusie en discussie
Dit artikel behandelde de vraag of de toegenomen individualisering op de arbeidsmarkt
een bedreiging vormt voor het maatschappelijk draagvlak voor het stelsel van sociale
zekerheid. Het belang om hierbij stil te staan werd onlangs nog eens benadrukt in een
rapportage van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse verzorgingsstaat (WRR, 2006). Op basis van de besproken literatuur is de stelling geformuleerd dat de opkomst van het zelfstandig ondernemerschap op gespannen voet staat met het maatschappelijk draagvlak voor het
huidige socialezekerheidsstelsel. Bovendien was de verwachting dat er significante
verschillen in opinie bestaan naar het type sociale regeling.
Zelfstandigen hebben wel degelijk een positieve attitude ten opzichte van sociale
zekerheid, zolang deze regelingen zich richten op risico’s die niet of nauwelijks individueel beïnvloedbaar zijn. Naast eigenbelang en gemeenschapsbesef bij bestaande regelingen die ook de risico’s van zelfstandigen dekken, lijkt de gepercipieerde beïnvloedbaarheid van een risico het centrale criterium te zijn waarop ondernemers hun oordeel
over sociale zekerheid baseren. De onderzoeksresultaten laten immers duidelijk zien
dat zelfstandig ondernemers minder uitgaven prefereren in het geval van het werkloosheidsrisico. Werkloosheid is in hun optiek niet simpelweg domme pech, maar beïnvloedbaar, waarbij mensen kunnen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.
Tegelijkertijd werd echter duidelijk dat een meer uitgebreide collectieve bescherming
tegen andere risico’s, zoals ziekte, ouderdom en – naar het lijkt – arbeidsongeschiktheid
en meer in het algemeen het risico van ‘behoeftigheid’, wel degelijk op de waardering
van zelfstandigen kan rekenen. Wat we dan ook moeten vermijden zijn simplistische
noties dat met de komst van zelfstandig ondernemers binnen ons arbeidsbestel het
einde nabij is voor de legitimiteit van sociale regelingen. Met andere woorden, ook in
een veranderende arbeidsmarkt spelen collectiviteiten nog steeds een rol van betekenis
(vgl. Duyvendak & Hurenkamp, 2004).
Op basis van onze analyses verdient het aanbeveling om in de toekomst nauwkeuriger
te kijken naar de sociaaleconomische opvattingen van zelfstandigen. De opvattingen
van ondernemers zijn te differentiëren naar type risico. Zelfstandigen hebben belang
bij bestaande regelingen voor sociale zekerheid, die ook hun risico’s dekken. Bij door
henzelf moeilijk beïnvloedbare risico’s zoals ziekte en ouderdom ligt eveneens steun
voor sociale zekerheid voor de hand. Dit zijn relevante bevindingen voor onderzoekers
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die zich bezighouden met opinieonderzoek rondom de verzorgingsstaat. Sociologen
die geïnteresseerd zijn in klassengebonden stemgedrag, moeten niet langer berusten
in de vaststelling dat zelfstandig ondernemers vaker ‘rechts’ stemmen (zie bijv. Houtman, 2000; De Graaf & Steijn, 1997), maar zich kunnen afvragen waarom dat zo is.
Op economisch vlak blijken de opvattingen in een aantal gevallen immers minder liberaal dan we zouden verwachten. Vanuit beleidsmatig oogpunt geven onze resultaten,
ten slotte, aan dat – na eerdere invoering van het zwangerschaps- en bevallingsverlof
voor zelfstandig werkende vrouwen – mogelijk (opnieuw) discussie kan worden gevoerd
over een basispakket van sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Het gaat dan niet
om risico’s van het vak, zoals werkloosheid, maar om risico’s waar zelfstandigen onvoldoende invloed op hebben, zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Een
dergelijke verbreding van het sociale stelsel naar zelfstandigen toe zou wel eens kunnen
bijdragen aan verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt en verdere groei van het
zelfstandig ondernemerschap (vgl. Ferrera et al., 2001).
Verder onderzoek is vanzelfsprekend nodig om een aantal beperkingen uit deze studie
te verbeteren. Het belangrijkste nadeel van de huidige studie is dat hij geen vergelijking
toelaat tussen zelfstandig ondernemers met en zonder personeel. Misschien zijn het
juist de zelfstandig ondernemers met personeel, die de meeste ‘last’ ervaren van collectieve regelingen. Tevens is het goed mogelijk dat de eerder gevonden samenhangen in
sterkte verschillen per sector. In de bouwsector, bijvoorbeeld, zijn zzp’ers nog wel eens
afhankelijk van een beperkt aantal opdrachtgevers. Er wordt dan wel gesproken over
‘schijnzelfstandigheid’ (Van der Heijden et al., 1999). Deze afhankelijkheid zou kunnen
resulteren in een grotere behoefte aan collectieve sociale zekerheid en is eveneens een
relevante insteek voor nader onderzoek.
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CBS-berichten: Flexwerkers en zelfstandigen zonder
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Inleiding
De ontwikkeling van het aandeel flexibele werknemers is een veelbesproken thema.
Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie kunnen diverse typen contracten hebben.
Het kan gaan om contracten voor een beperkte duur, zoals uitzendwerk, en de arbeidsuren kunnen wisselen, zoals bij oproep- of invalkrachten.
Ook de ontwikkeling van het aandeel zelfstandigen wordt nauwlettend gevolgd. De
groep zelfstandigen zonder personeel groeide sterk in omvang in de afgelopen jaren
(Kösters, 2009). De recente toekenning van een plaats in de Sociaal Economische Raad
aan een vertegenwoordiger van de zelfstandigen zonder personeel onderstreept het
toegenomen gewicht van deze groep binnen de economie.
In dit artikel is gebruikgemaakt van data uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB).
Dit is een steekproefonderzoek onder personen die in Nederland wonen, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Voor de EBB wordt elk jaar een steekproef getrokken van ongeveer 1% van
de Nederlandse bevolking. Met de EBB kan op kwartaalbasis informatie over de arbeidsmarkt worden gepubliceerd.
Voor alle werkzame personen wordt in de EBB de positie in de werkkring bepaald.
Werknemers hebben een vaste arbeidsrelatie indien ze een arbeidscontract hebben
dat niet van beperkte duur is én indien ze voor een vast overeengekomen aantal
uren in dienst zijn. Tijdelijke contracten van langer dan één jaar worden tot de vaste
arbeidsrelaties gerekend. De overige werknemers hebben een flexibele arbeidsrelatie,
waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen uitzendkrachten, oproepkrachten,
tijdelijke dienstverbanden en contracten zonder vaste uren. Voor zelfstandigen kan
worden bepaald of ze personeel in dienst hebben. Indien dit niet het geval is, worden
ze in dit artikel ingedeeld bij de groep zelfstandigen zonder personeel in dienst. Ook
freelancers behoren tot deze groep. De zelfstandigen met personeel in dienst en
meewerkende gezinsleden behoren in dit artikel tot de overige zelfstandigen.
De cijfers uit dit artikel zijn terug te vinden op StatLine, de elektronische databank
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine is te raadplegen via de
website www.cbs.nl. Daarnaast worden de EBB-gegevens ook beschikbaar gesteld
voor onderzoekers door het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS. Onderzoekers kunnen op het CBS op deze bestanden werken. Onderzoekers die beschikken
over een remote access aansluiting, kunnen ook via die weg de EBB cijfers gebruiken.
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Over de ontwikkeling van flexibele arbeidsrelaties is eerder in het Tijdschrift voor
Arbeidsvraagstukken gepubliceerd door Souren (2008). De daar gepresenteerde cijfers
lopen tot het derde kwartaal van 2008. Deze cijfers worden in dit artikel aangevuld tot
het laatste kwartaal van 2009. Door de economische crisis is het relevant om te weten
wat er in de afgelopen kwartalen is gebeurd bij de flexwerkers. Daarnaast wordt in dit
artikel extra aandacht besteed aan zelfstandigen. Deze worden onderverdeeld in zelfstandigen zonder personeel in dienst en overige zelfstandigen (zie tekstbox). Naast de
ontwikkelingen tijdens de economische crisis wordt er ook gekeken naar de achtergrondkenmerken geslacht, etniciteit, opleidingsniveau en bedrijfstak.

Daling aandeel flexibele arbeidsrelaties in 2009
Als de arbeidsmarkt aantrekt, is het gebruikelijk dat het aantal werknemers met een
flexibel arbeidscontract relatief sterk toeneemt. Nieuwe werknemers krijgen in eerste
instantie vaak een flexibel arbeidscontract, bijvoorbeeld als uitzendkracht. Het aantal
flexibelen steeg dan ook vanaf het derde kwartaal van 2004. In het derde kwartaal van
2008 waren er bijna 630.000 personen met een flexibel arbeidscontract. De omvang
van deze groep daalde vervolgens in een jaar tijd met ruim 40.000 personen. Door de
economische crisis nam de werkgelegenheid af en dit ging vooral ten koste van personen
met een flexibel dienstverband (Smits & De Vries, 2009). Wanneer er minder vraag is
naar arbeid, is het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden een relatief eenvoudige
maatregel voor werkgevers.
De overgrote meerderheid van de werkzame beroepsbevolking heeft een vast dienstverband. Het aantal werknemers met een vast dienstverband nam toe vanaf 2006. Dit
is met enige vertraging ten opzichte van de groep met flexibele arbeidsrelaties. Flexibele werknemers stromen vaak op termijn door naar vaste arbeid. Ook de daling van
het aantal vaste dienstverbanden volgde tijdens de crisis vertraagd op de afname van
het aantal flexibele dienstverbanden. Pas in het vierde kwartaal van 2009 was voor het
eerst een daling te zien in het aantal vaste aanstellingen. Toen hadden bijna 5,9 miljoen
personen een vaste arbeidsrelatie.
De groep zelfstandigen zonder personeel kende een zeer sterke groei in de afgelopen
jaren. In 2001 bestond deze groep uit 470.000 personen. In 2008 waren dit er ruim
640.000. In de tussenliggende periode steeg de omvang van deze groep constant. Alleen
in het afgelopen jaar was er een lichte daling te zien. De groep overige zelfstandigen
daalde tussen 2001 en 2009 van 382.000 naar 323.000 personen.
De verschillen in de ontwikkeling van de bovengenoemde typen arbeid zijn het duidelijkst wanneer naar de aandelen in de werkzame beroepsbevolking wordt gekeken. In
figuur 1 is te zien dat het aandeel werknemers met een flexibel dienstverband vanaf
de tweede helft van 2004 begint toe te nemen. In het derde kwartaal van 2007 piekt
dit aandeel op 8,8% van de werkzame beroepsbevolking. Vervolgens daalt het aandeel
flexibelen naar 7,9% in het derde kwartaal van 2009.
De veranderingen in het aandeel werknemers met een flexibel arbeidscontract worden
voor het grootste deel veroorzaakt door uitzendkrachten. Hun aandeel fluctueert het
sterkst mee met de conjuncturele ontwikkeling. Daarnaast zijn ook bij oproepkrachten
en werknemers zonder vaste uren conjuncturele invloeden aanwezig. Bij de overige
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groep flexibelen lijkt er echter sprake te zijn van een kleine, doch structurele toename.
Het seizoenspatroon bij flexibele werknemers is volledig toe te schrijven aan jongeren
tussen de 15 en 25 jaar (zie Souren, 2008).
Figuur 1 Werkzame beroepsbevolking naar type dienstverband, 2001-2009 (percentages)

In figuur 1 is te zien dat het aandeel werknemers met een vast dienstverband vanaf
het tweede kwartaal van 2004 begon af te nemen. In elk kwartaal daarna was hun
aandeel lager dan in dezelfde periode in het jaar ervoor. Na een korte periode van stabilisatie neemt het aandeel werknemers met een vaste aanstelling weer toe vanaf het
derde kwartaal van 2008. Eind 2009 heeft 80,1% van de werkzame beroepsbevolking
een vast dienstverband. Dit is bijna net zo hoog als vijf jaar eerder.
Bij de twee groepen zelfstandigen zijn tegenovergestelde ontwikkelingen te zien. Het
aandeel zelfstandigen zonder personeel steeg structureel vanaf 2001. Alleen in 2009
is een minieme daling te zien. In het laatste kwartaal van 2001 had deze groep een
aandeel van 6,7%. In 2009 was dit 8,6%. Het aandeel overige zelfstandigen daalde geleidelijk van 5,4 naar 4,4% in diezelfde periode.

Vrouwen vaker in vaste banen
Figuur 2 laat voor 2009 de verschillen zien in de verdeling van arbeidsrelaties bij
mannen en vrouwen. De vaste dienstverbanden, die niet zijn weergegeven in de figuur,
zorgen ervoor dat de aandelen optellen tot 100%. Van de mannen die tot de werkzame
beroepsbevolking behoorden had 78,0% een vast dienstverband. Bij vrouwen was dit
82,0%. Ook flexibele arbeidscontracten kwamen minder vaak voor bij mannen, 6,2%
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tegenover 8,6% bij vrouwen. Vrouwen waren vaker dan mannen werkzaam als oproepkracht of zonder vaste uren. Dit komt doordat oproepbanen en banen zonder vaste
uren veelal deeltijdbanen zijn. Mannen in flexibele banen werken meestal als uitzendkracht. Ook hadden vrouwen vaker een tijdelijk dienstverband dan mannen. Dat wordt
mede veroorzaakt doordat herintreders vaak eerst een flexibel dienstverband hebben,
net als starters op de arbeidsmarkt. Vrouwen zijn vaker herintreder zijn dan mannen.
Mannen werkten veel vaker als zelfstandige dan vrouwen. Van de mannen was 10,0%
een zelfstandige zonder personeel. Bij de vrouwen was dit 5,6%.
Figuur 2 Type dienstverband, 2009 (percentages)

Indien wordt gekeken naar de ontwikkelingen over tijd, dan valt voor werknemers met
een flexibel arbeidscontract op dat vrouwen de ontwikkelingen bij mannen met enkele
kwartalen vertraging volgen. Dit komt doordat uitzendwerk het sterkst de conjuncturele ontwikkelingen volgt en dit het meest voorkomende type flexibel dienstverband
bij mannen is. Bij vrouwen is uitzendwerk niet het meest voorkomende flexibele arbeidscontract. De groei van het aandeel zelfstandigen zonder personeel bij mannen
lijkt vooral ten koste te gaan van het aandeel vaste dienstverbanden.

Vooral laagopgeleiden met flexibel dienstverband
Van de laagopgeleide werkzame beroepsbevolking had 11,2% een flexibel arbeidscontract in 2009. Voor werknemers met een middelbaar of hoog opleidingsniveau was dit
aandeel respectievelijk 7,5 en 4,2%. Bij laagopgeleiden is met name het aandeel oproepkrachten en tijdelijke krachten hoger dan bij de andere opleidingsniveaus. De aandelen
van zelfstandigen zonder personeel en overige zelfstandigen nemen toe naarmate het
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opleidingsniveau hoger is. Van de laagopgeleiden was 7,5% een zelfstandige zonder
personeel. Bij hoogopgeleiden was dit 10,3%. De verschillen tussen de opleidingsniveaus
gelden voor alle leeftijdscategorieën.
De invloed van opleidingsniveau op het type arbeidsrelatie blijkt nog duidelijker wanneer
andersom gepercenteerd wordt. Van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie
was 35% laagopgeleid, 44% middelbaar en 19% hoogopgeleid. Bij personen met een
vaste arbeidsrelatie was het aandeel hoogopgeleiden beduidend hoger, 34%, en het
aandeel laagopgeleiden een stuk lager, 22%. Zelfstandigen zonder personeel waren
met 40% het vaakst hoogopgeleid. Dit aandeel is in de afgelopen jaren iets toegenomen.
Slechts 20% van de zelfstandigen zonder personeel was laagopgeleid.

Niet-westerse allochtonen vaker een flexibele arbeidsrelatie
Flexibele arbeidscontracten kwamen het vaakst voor bij niet-westerse allochtonen (zie
figuur 2). Van hen had 13,9% een flexibel dienstverband. Bij autochtonen was dit 6,5
en bij westerse allochtonen 7,4%. Vooral uitzendwerk en tijdelijke contracten kwamen
veel vaker voor bij niet-westerse allochtonen. Autochtonen hadden met 80,3% het
vaakst een vast dienstverband. Bij de niet-westerse allochtonen was dit 75,5 procent.
Zelfstandigen zonder personeel kwamen met 9,6% het vaakst voor bij westerse allochtonen, gevolgd door autochtonen met 8,6% en niet-westerse allochtonen met 7,0%.
Wel valt op dat deze groep zelfstandigen het afgelopen jaar het sterkst is gedaald bij
de westerse allochtonen. Bij autochtonen was sprake van een kleine daling terwijl bij
niet-westerse allochtonen het aandeel zelfstandigen zonder personeel zelfs toenam.
Niet-westerse allochtonen zijn vaker laag opgeleid dan autochtonen en westerse allochtonen. Ook indien hiervoor gecorrigeerd wordt hebben de niet-westerse allochtonen
vaker een flexibel arbeidscontract. Van de laagopgeleide niet-westerse allochtonen had
18,3% een flexibel dienstverband, tegenover 10,0% van de laagopgeleide autochtonen.
Bij de zelfstandigen zonder personeel waren de verschillen klein voor hoogopgeleiden.
Van de hoogopgeleide niet-westerse allochtonen was 9,8% een zelfstandige zonder
personeel. Bij autochtonen was dit 10,0%. Bij lagere opleidingsniveaus was het aandeel
zelfstandigen zonder personeel wel substantieel lager bij niet-westerse allochtonen
dan bij autochtonen.

Sterke groei aandeel zelfstandigen zonder personeel in de
bouwnijverheid
De aandelen van flexibelen en van vaste arbeid wisselen sterk per bedrijfstak (figuur
3). Binnen de landbouw en visserij is het aandeel vaste dienstverbanden met 40,4%
het laagst van alle sectoren. Ook de sector cultuur en overige dienstverlening kende
relatief weinig vaste arbeidsrelaties. In de sector openbaar bestuur en onderwijs was
het aandeel vaste dienstverbanden het hoogst, 93,2%.
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Figuur 3 Type dienstverband voor bedrijfstakken, 2009 (percentages)

Het aandeel flexibele dienstverbanden was het hoogst in de handel en horeca. Daar
had 11,6% een flexibel arbeidscontract. Vooral contracten op oproepbasis en van tijdelijke duur kwamen hier veelvuldig voor. De bedrijfstak vervoer en communicatie had
met 9,2% ook relatief veel werknemers met flexibele contracten. Dit was tevens de
sector met het grootste aandeel uitzendkrachten. Dit aandeel daalde overigens behoorlijk tussen 2007 en 2009, van 5,3 naar 3,3%. Deze daling wordt mede veroorzaakt
doordat de reisbranche tot deze sector behoort. Binnen de sector openbaar bestuur en
onderwijs en de bouwnijverheid kwamen flexibele arbeidsrelaties weinig voor.
Binnen de landbouw en visserij was het aandeel zelfstandigen zonder personeel het
hoogst, 36,1%. Dit aandeel ligt al jaren rond dat niveau. Overige zelfstandigen kwamen
ook veelvuldig voor in de landbouw en visserij. Ook in de sector cultuur en overige
dienstverlening is het aandeel zelfstandigen zonder personeel met 26,5% hoog. Acht
jaar eerder was dit aandeel nog maar 20,7%. Deze toename gaat vooral ten koste van
vaste arbeidsrelaties. Het aandeel vaste dienstverbanden in deze sector daalde tussen
2001 en 2009 van 65,0 naar 61,0%. De bouwnijverheid kende de sterkste stijging van
het aandeel zelfstandigen zonder personeel. Tussen 2001 en 2009 nam dit aandeel toe
van 9,0 naar 16,1%. Het aandeel vaste dienstverbanden daalde in dezelfde periode van
79,6 naar 73,4%. Binnen de financiële en zakelijke diensverlening was 11,5 procent
van de werkzame personen zelfstandige zonder personeel. Hiermee is de financiële en
zakelijke dienstverlening de bedrijfstak waarin het grootste aantal zelfstandigen zonder
personeel werkt.

Conclusie
De omvang en het aandeel van de groep zelfstandigen zonder personeel is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze groei lijkt van structurele aard te zijn. Tijdens de
crisis is er slechts een kleine daling zichtbaar, die in geen enkele verhouding staat tot
de daling van bijvoorbeeld het aandeel flexibele werknemers. Het aandeel overige
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zelfstandigen is gedaald. Deze afname was wel beduidend kleiner dan de toename bij
de zelfstandigen zonder personeel. Bij flexibele arbeidsrelaties zijn vooral conjuncturele
bewegingen te zien.
Vrouwen werken vaker in vaste dienst en minder vaak als zelfstandige dan mannen.
Dit hangt samen met de sectoren waarin ze werkzaam zijn. Zo komen vaste contracten
het vaakst voor binnen de sector openbaar bestuur en onderwijs en zijn vrouwen relatief
vaak werkzaam in deze sector. Binnen de landbouw en visserij en de bouwnijverheid
bevinden zich relatief veel zelfstandigen zonder personeel en in deze sectoren werken
juist weinig vrouwen. Dat vrouwen vaker flexibele arbeidsrelaties hebben dan mannen,
hangt er onder andere mee samen dat banen als oproepkracht of zonder vaste uren
vooral banen in deeltijd zijn.
Laagopgeleiden hebben vaker een flexibele arbeidsrelatie en hoogopgeleiden zijn vaker
zelfstandige zonder personeel. Niet-westerse allochtonen hebben vaker een flexibel
dienstverband dan autochtonen, ook indien rekening wordt gehouden met opleidingsniveau. De aandelen flexibele en vaste arbeid wisselen sterk per bedrijfstak. Binnen de
bouwnijverheid was de groei van het aandeel zelfstandigen zonder personeel het grootst.
Over de sectoren heen lijkt er geen duidelijk verband te zijn tussen de aandelen van
zelfstandigen zonder personeel en flexwerkers. Ook de relatie tussen de aandelen van
zelfstandigen zonder personeel en overige zelfstandigen lijken sectorspecifiek.
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De effecten van een loterij op ziekteverzuim; een case
studie
Wolter Hassink, Pierre Koning en Pauline Altena*
We onderzoeken het effect van een bonussysteem op verzuimgedrag van werknemers.
De bonus was door de onderzochte organisatie opgezet als een maandelijkse loterij,
waarbij toegang tot de loterij afhing van het verzuim in de voorafgaande drie maanden.
Winnaars ontvingen een VVV-geschenkbon van € 75. Werknemers die de bonus eenmaal
hadden gewonnen, kregen daarna geen toegang meer tot de loterij. De analyses laten
zien dat de bonus leidde tot een lager verzuim, maar dat het effect van de bonus op
verzuimgedrag na verloop van tijd wel beperkter werd. Bovendien heeft het bonussysteem
een groter effect op verzuim van mannen dan dat van vrouwen. Ten slotte bleek dat
nadat werknemers de bonus gewonnen hadden, hun ziekteverzuim weer terugviel op
hun oude niveau van voor de introductie van het bonussysteem.
Trefwoorden: verzuim, bonussen, loterij, prikkels

Inleiding
Het afgelopen decennium zijn de prikkels voor werkgevers om ziekteverzuim te bestrijden sterk toegenomen. Zo zag in 2002 de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) het
daglicht, hetgeen leidde tot een forse verzwaring van de re-integratieverplichtingen
van zowel werkgevers als werknemers. Voldoen werkgevers en werknemers niet aan
deze verplichtingen, dan is toegang tot de WAO en (later) de WIA niet mogelijk. In
2005 is daarna de reikwijdte van de WvP – en daarmee de prikkels gemoeid met loondoorbetaling – uitgebreid met een extra ziektejaar. Het idee is dat al deze maatregelen
het ziekteverzuim inderdaad verlaagd hebben, vooral onder vrouwen (Jehoel-Gijsberts,
2007). Inmiddels is Nederland ook geen koploper meer in ziekteverzuim in Europa,
waar dat overigens nog wel het geval was in de periode 1980-1999 (Jehoel-Gijsberts,
2007).
Ondanks het besef dat prikkels tot verzuimvermindering schijnbaar werken, is tot
dusver weinig bekend over de wijze waarop werkgevers hun rol daarbij vorm geven,
laat staan over welke instrumenten zij beschikken. Kijken we daarbij naar de mogelijkheden van werkgevers om zelf financiële prikkels te gebruiken, dan zijn deze in de
praktijk veelal beperkt door CAO-bepalingen. In dit artikel trachten we hier desondanks
meer zicht op te krijgen, namelijk door een unieke casus te onderzoeken, waarbij een
werkgever besloot positieve prikkels voor werknemers zonder verzuim in te zetten.
Elke maand konden werknemers, die zich de voorafgaande drie maanden niet ziek gemeld hadden, deelnemen aan een loterij. Aselect werden zeven winnaars bepaald, die
een VVV-bon ter waarde van € 75 ontvingen. Deze winnaars mochten daarna niet meer
*
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meedoen aan vervolgloterijen. De opzet maakt het mogelijk de volgende drie onderzoeksvragen te beantwoorden. Ten eerste, wat is het effect van de bonus op verzuim?
Ten tweede, is er hierbij een verschil tussen mannen en vrouwen? Ten derde, is er een
blijvend effect van de loterij waarneembaar op verzuim, zelfs nadat een werknemer de
loterij had gewonnen?

Literatuur
Er zijn aanmerkelijke verschillen in verzuim tussen bedrijven, ook na correctie voor
karakteristieken van werknemers (zie bijv. Barmby, 2002; Bradley et al., 2007). Voor
werkgevers impliceert verzuim zowel een baat als een kost. Verzuim dient het bedrijfsbelang, omdat een werknemer sneller herstelt of omdat een werknemer bij sommige
ziekten, die veroorzaakt worden door een één of ander (griep)virus, geen bron van
besmetting is voor collega’s. Er zijn ook kosten gemoeid met verzuim. Meestal heeft
een werkgever de werkplanning wat ruimer afgestemd om te anticiperen op mogelijk
verzuim. Verder kunnen ter vervanging van zieke werknemers tijdelijk uitzendkrachten
worden ingehuurd. Tot slot zijn er kosten van monitoring voor de werkgever, wanneer
deze moet beoordelen of een ziekmelding terecht is (Coles & Treble, 1996).
Bedrijven kunnen verzuim beïnvloeden, zelfs als de beslissing hierover aan de werknemer is (Bradley et al., 2007). Het is namelijk mogelijk dat werknemers in sommige gevallen ten onrechte verzuimen. Ze kunnen hun ziekteperiode bijvoorbeeld nog wat
verlengen door pas na het weekend weer aan de slag gaan. Ook kunnen ze zich vaker
ziek melden dan nodig is. Over de gezondheidstoestand en over het proces van herstel
van individuele werknemers hebben werkgevers maar beperkte kennis. In tegenstelling
tot de ons omringende landen is het in Nederlandse arbeidssituaties niet nodig dat
een werknemer bij ziekmelding aan de werkgever een doktersverklaring overlegt. De
Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement (NVP) heeft een sollicitatiecode
over werving en selectie opgesteld (NVP, 2009). Volgens deze code mag een werkgever
tijdens een sollicitatiegesprek alleen vragen stellen die relevant zijn voor de functie;
vragen over gezondheidstoestand van een sollicitant vallen hier meestal niet onder.
De internationale literatuur geeft indicaties over de effecten van beslissingsvrijheid
van de werknemer ten aanzien van verzuim. Voor veel landen is een negatieve relatie
tussen verzuim en de werkloosheidsgraad aangetoond (zie bijv. de verwijzingen in
Kaivanto (1997)). Dit betekent dat werknemers in een krappe arbeidsmarkt vaker
verzuimen dan in een periode van hoge werkloosheid. Ook voor Nederland lijkt deze
relatie zich voor te doen. Uit analyses van Stegeman (2005) blijkt dat verzuim zich
procyclisch ontwikkelde over de periode 1980-2003.
Bedrijven kunnen de verzuimbeslissing van de werknemer vooral beïnvloeden als zij
prikkels doorgeven aan de werknemer. Meer specifiek, er zijn zowel financiële als immateriële prikkels die gerelateerd zijn aan verzuim. Als de kosten van verzuim voor
werknemers hoog zijn, zullen ze minder snel verzuimen. Dit kan een verklaring bieden
voor de gevonden negatieve relatie tussen verzuim en werkloosheid. In een krappe
arbeidsmarkt zullen werknemers minder sterk reageren op de financiële prikkels,
omdat ze bij eventueel ontslag gemakkelijker bij andere werkgevers emplooi kunnen
vinden.
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De economische literatuur maakt onderscheid tussen negatieve en positieve financiële
prikkels. Relatief veel aandacht gaat uit naar negatieve prikkels, terwijl nauwelijks
onderzocht is hoe positieve prikkels effect kunnen sorteren. Bij een negatieve prikkel
zijn er voor de werknemer – al dan niet terecht – financiële consequenties verbonden
aan verzuim. De economische literatuur heeft verschillende typen negatieve prikkels
geïdentificeerd. Ten eerste is er een ontslagdreiging voor de werknemer. Dionne en
Dostie (2007) laten voor Canadese bedrijven zien dat werknemers minder verzuimden
naarmate er in een bedrijf relatief meer gedwongen ontslagen werknemers waren. Een
tweede negatieve prikkel is dat verzuim lager is in de eerste periode van de arbeidsrelatie, waarin een arbeidscontract zonder verdere motivatie eenzijdig door de werkgever
mag worden beëindigd. Ichino en Riphahn (2005) hebben voor een Italiaanse bank
aangetoond dat verzuim toenam na afloop van de inwerkperiode. Ten derde is verzuim
gerelateerd aan het type arbeidscontract. Uit berekeningen van Arai en Skogman
Thoursie (2005) blijkt dat Zweedse werknemers met een tijdelijk contract een lager
ziekteverzuim hadden, omdat de arbeidsrelatie relatief gemakkelijk door het bedrijf
kon worden opgezegd. Ten vierde zijn er bedrijfsspecifieke regelingen, die verzuim
kunnen verminderen. Barmby et al. (1991) hebben dit effect voor bedrijven uit het
Verenigd Koninkrijk aangetoond.
Werknemers kunnen verder ook reageren op positieve prikkels, waarbij ze beloond
worden als ze zich in een periode niet ziek melden. Onderzoek naar de effecten van
positieve prikkels op verzuim is echter schaars, en voor Nederland zo goed als afwezig.
Engellandt en Riphahn (2004) hebben voor Duitse werknemers aangetoond dat prestatiebonussen verzuim verminderden. Voor de VS tonen Wilson en Peel (1991) soortgelijke effecten aan. Nadeel van dit onderzoek is dat de gemeten individuele prestatie
relatief ruim is gedefinieerd, omdat deze niet alleen verzuim behelst, maar ook andere
maatstaven van productie. Alleen Jacobson (1989) heeft onderzoek gedaan naar de
effecten van aanwezigheidsbonussen op verzuim. Amerikaanse docenten hadden een
lager verzuim door deze bonus.

Methode van onderzoek
De casus die we in dit artikel onderzoeken betreft een anoniem bedrijf, dat in twee van
haar vestigingen een bonussysteem heeft geïntroduceerd om verzuim te verminderen.
Het systeem startte in juni 2002. Het bedrijf hanteerde daarbij de volgende regels:

• Aan het begin van elke maand organiseerde het bedrijf een loterij onder de werknemers, die in de drie voorafgaande kalendermaanden niet ziek waren geweest.

• Op het moment dat een werknemer zich ziek meldde – dit was ongeacht het aantal
ziektedagen – verviel zijn of haar recht op deelname aan de loterij, totdat weer een
volledige periode van drie kalendermaanden vrij van ziekte was opgebouwd.
• Aan het begin van elke maand was er een aselecte trekking met zeven winnaars.
Hierbij kreeg iedere winnaar een VVV-geschenkbon ter waarde van € 75. Na afloop
van de trekking werden de namen van de winnaars openbaar gemaakt.
Gezien deze opzet, waarbij winnaars bekend werden gemaakt, is het denkbaar dat de
loterij, naast de directe prikkel van de (kans op) een VVV-bon, ook reputatie- of signaleringseffecten heeft gesorteerd. De winst van een loterij onder werknemers was eenmalig, deelname aan de daaropvolgende loterijen was dus niet langer mogelijk. Deze
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bepaling was waarschijnlijk door het bedrijf ingesteld om de winnaars enigszins evenredig onder de werknemers te verdelen. In de periode van ons onderzoek, juni 2002
tot juli 2003, is de loterij veertien maal gehouden, met in totaal 98 winnaars. Samen
hadden beide vestigingen in deze periode ongeveer 370 werknemers in dienst.
Figuur 1 Verzuimpercentage van het bedrijf en de bedrijfstak industrie; juli 2001 tot
juli 2003

Figuur 1 geeft de ontwikkeling van verzuim in het bedrijf (per maand) en in de industrie
(per kwartaal) weer. Verzuim is hierbij gedefinieerd als het percentage verzuimde dagen
van het aantal werkdagen. Het bedrijf had met 10% gemiddeld een hoger verzuimpercentage dan de industriële sector waarin het bedrijf opereert (5%). Daarnaast is een
duidelijk een seizoenspatroon waarneembaar, met in de zomerperiode een lager verzuim.
Na oktober 2001 was er een trendmatige afname van verzuim.
Figuur 2 geeft de ontwikkeling weer van de deelname van werknemers aan de loterijen.
Hierbij geldt een onderscheid naar drie groepen werknemers: i) Werknemers die een
eerdere loterij hebben gewonnen en dus geen toegang hebben tot vervolgloterijen;
ii) werknemers die in de voorafgaande drie maanden op enig moment ziek zijn geweest
en daarom ook uitgesloten zijn van deelname; iii) werknemers die aan de loterij mogen
meedoen omdat ze in de afgelopen drie maanden niet verzuimd hebben. Aan het eind
van de onderzoeksperiode (juli 2003) had circa 25% van de werknemers één van de
loterijen gewonnen. De kans om te winnen – gegeven deelname aan de loterij – bedraagt
gemiddeld ruim 3%.
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Figuur 2 Deelname van werknemers aan loterij; juni 2002 tot juli 2003

Figuur 3 laat het aantal deelnames zien van werknemers, die nooit gewonnen hebben.
We vinden dat voor deze werknemers er een substantiële groep van 19% is, die in alle
loterijen geparticipeerd heeft. Dit benadrukt dat de deelname erg scheef verdeeld was.
Anderen doen slechts sporadisch mee aan de loterij.
Figuur 3 Aantal deelnames aan loterij van niet-winnaars; juni 2002 tot juli 2003
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Zoals al is aangegeven is deelname aan de loterij in het gehanteerde bonussysteem afhankelijk van ziekmeldingen van werknemers in de drie maanden voorafgaand aan de
trekking. Dit betekent dat zolang een werknemer de loterij niet gewonnen heeft, er
drie mogelijke situaties te onderscheiden zijn:

• De werknemer is de afgelopen twee maanden niet ziek geweest. In dat geval heeft
hij bij volledige aanwezigheid in de huidige maand t de mogelijkheid mee te doen
aan de eerstkomende loterij in maand t+1 en is deelname niet uitgesloten in de twee
daaropvolgende loterijen in de maanden t+2 en t+3.1
• Een werknemer die niet in de vorige maand (t-1) maar wél twee maanden geleden
(t-2) ziek is geweest, heeft bij volledige aanwezigheid in de huidige maand t vooralsnog de mogelijkheid om mee te doen aan de loterij in de maanden t+2 en in t+3.
• Een werknemer die in de afgelopen maand ziek was. Volledige aanwezigheid in de
huidige maand kan alleen leiden tot mogelijke deelname in maand t+3.
We hebben voor onze effectstudie een prikkelvariabele geconstrueerd, die rekening
houdt met bovengenoemde drie situaties. Een voor de hand liggende vergelijking om
het effect van de loterij te meten, is die tussen werknemers die al dan niet nog in aanmerking kunnen komen voor de eerstvolgende loterij. De opzet van de loterij is echter
zodanig, dat we dit ook verfijnder kunnen doen. De prikkelvariabele die we gebruiken
is daarom gebaseerd op twee kenmerken.
Het eerste kenmerk van de variabele is dat de prikkel verzwakt naarmate de werknemer
nog korter geleden ziek is geweest. Het aantal mogelijke deelnames aan toekomstige
loterijen varieert van één (vorige maand nog ziek) tot drie (afgelopen twee maanden
niet ziek). Met andere woorden: hoe langer geleden men ziek is geweest, hoe zwaarder
het verlies dat gepaard gaat aan ziekmelding nu.
Het tweede kenmerk van de prikkelvariabele is dat omvang van de prikkel ook kan afhangen van de waardering van werknemers voor loterijen die verder in de toekomst
liggen. Dit meten economen door een discontovoet, die gedefinieerd is als de mate van
waardering van toekomstige situaties. Bij een discontovoet van één houden individuen
telt het heden even zwaar als de toekomst; een discontovoet van nul impliceert dat
individuen alleen in het heden leven.
Als afhankelijke variabele in de analyse gebruiken we de waarde één als de werknemer
gedurende die maand minstens één van de werkdagen verzuimd heeft en de waarde
nul als de werknemer niet verzuimd heeft. Deze maat komt dus neer op nee-ja verzuimd.
Deze maat duiden we aan als de maandelijkse incidentie van het verzuim. De keuze
voor deze opzet is ingegeven door het bonussysteem zelf, dat ook gebaseerd is op het
maandelijks voorkomen van ziekteverzuim, en niet het verzuimpercentage.
De onafhankelijke variabelen in onze analyse zijn weergegeven in tabel 1. Aan de afhankelijke kant is de gemiddelde incidentie van het verzuim 14,8%, dus 14,8 % van de
werknemers verzuimde in betreffende maand. Het verzuimpercentage is gemiddeld
4,8. De anciënniteit van werknemers is ruim dertien jaar en de leeftijd is gemiddeld
42 jaar. Bijna 18% van de werknemers werkt op parttime basis. Ruim 32% heeft allochtone ouders. Ruim 41% werkt in de kleinere bedrijfsvestiging. Loongegevens ontbreken,
maar de (twaalf) functieniveaus zijn hiermee sterk gecorreleerd. De werknemers hebben
een relatief laag salaris. Meer dan 75% van de werknemers verdient minder dan € 2.467,
174
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gemeten in maart 2002. Voor ieder functieniveau en iedere afdeling (twintig in totaal)
wordt een indicatorvariabele opgenomen. Verder zijn er dertien variabelen voor de
maand van observatie.2 Het model wordt geschat voor 4.650 maandelijkse waarnemingen (366 werknemers) over de periode juni 2002 tot juli 2003.
Tabel 1

Gemiddelden van de variabelena

Afhankelijke variabele
Maandelijkse incidentie van het verzuim (dummy; ziek = 1)b
Percentage verzuimde werkdagen per maandc
Onafhankelijke variabelend
Prikkel van de loterij
Anciënniteit (in jaren)
Leeftijd (in jaren)
Part-time (dummy; part-time = 1)
Vrouw (dummy; vrouw = 1)
Etniciteit (dummy; allochtone ouders = 1)
Vestiging (dummy; kleinere vestiging = 1)
Aantal werknemers
Aantal observaties(maanden en werknemers)
a Waarnemingsperiode juni 2002 tot juli 2003. Standaardfouten van gemiddelden
b Afhankelijke variabele van schattingen van tabellen 2 en 3 (kolom 1)
c Afhankelijke variabele van schatting van tabel 3 (kolommen 2 en 3).
d De regressievergelijkingen bevatten ook dummyvariabelen voor maand, functie

0,148 (0,005)
0,048 (0,002)
0,880 (0,009)
13,46 (0,14)
42,03 (0,14)
0,177 (0,006)
0,185 (0,006)
0,325 (0,007)
0,418 (0,007)
366
4.650

tussen haakjes.
en afdeling.

Om het effect van de loterij op verzuim te bepalen, schatten we een Probit-model op
maandelijkse individuele ziekteverzuimgegevens van de werknemers in het bedrijf.
Omdat we elke werknemer gedurende meerdere maanden waarnemen, is sprake van
een zogenoemd panel-Probit-model. Voordeel hiervan is dat we de resultaten corrigeren
voor werknemersspecifieke kenmerken die buiten het bereik van de onafhankelijke
variabelen vallen en constant zijn over de tijd.34

Resultaten
Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten. Allereerst bespreken we het resultaat
weergegeven in kolom 1. Het effect van de prikkelvariabele op verzuim is statistisch
significant en gelijk aan –0,026. Dit betekent dat de prikkel van de eerstvolgende loterij
leidt tot een 2,6 procentpunt lagere verzuimincidentie, vergeleken met de winnaars
die geen prikkel van de loterij meer hebben. Dit effect is fors vergeleken met de gemiddelde waarde van de incidentie van ziekteverzuim van 14,8%. Verder heeft de geschatte
discontofactor een waarde van 0,28 (niet-statistisch van nul, maar wél statistisch van
één verschillend). Dit impliceert dat werknemers maar slechts ten dele rekening houden
met alle toekomstige loterijen waaraan ze kunnen deelnemen.
Kijken we naar de effecten van de overige variabelen op de incidentie van ziekteverzuim,
dan valt een aantal zaken op. Zo neemt voor elk jaar extra anciënniteit van de werknemer verzuim af met 0,3%, is verzuim 4,4 procentpunt hoger voor vrouwen en heeft
functieniveau een negatief effect op verzuim. Verder verschilt het verzuim tussen de
afdelingen en is kalendertijd sterk bepalend voor het algemene verzuimpatroon. Alle
overige opgenomen variabelen hebben geen significante invloed op verzuim. Van de
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variatie van de storingsterm kan 12,5% worden toegeschreven aan niet-waargenomen
werknemersspecifieke invloeden.
Tabel 2

Effecten van loterijsysteem en controlevariabelen op ziekteverzuima

Onafhankelijke variabele
Prikkel van de loterij
Gemiddeld ziekteverzuim in periode juli 2001 tot maart 2002
Anciënniteit (in jaren)
Leeftijd (in jaren)
Part-time (dummy; part-time = 1)
Vrouw (dummy; vrouw = 1)
Etniciteit (dummy; allochtone ouders = 1)
Vestiging (dummy; kleinere vestiging = 1)
Aantal onafhankelijke variabelen
Aantal werknemers
Aantal observaties (maanden en werknemers)

Alle werknemers
–0,026
(0,009) ***
0,138
(0,026) ***
–0,003
(0,001) ***
0,001
(0,001)
–0,013
(0,019)
0,047
(0,023) **
–0,022
(0,014)
0,025
(0,036)
53
366
4.650

Mannenb

Vrouwenb

–0,031
(0,009) ***
0,114
(0,029) ***
–0,003
(0,001) ***
0,001
(0,001)
–0,006
(0,024)
-

–0,020
(0,020)
0,229
(0,065) ***
–0,004
(0,002)
0,003
(0,002)
–0,018
(0,041)
-

–0,025
(0,015) *
–0,006
(0,034)
42
295
3.792

–0,011
(0,039)
0,089
(0,064)
42
71
858

a

Afhankelijke variabele: verzuimincidentie in de betreffende maand. Waarnemingsperiode: juni 2002 tot juli
2003. Standaardfout van geschatte parameter tussen haakjes. Dummyvariabelen voor maand (13), functie (11)
en afdeling (21) zijn niet gerapporteerd. Elke dummyvariabele is significant.
b Samenvoeging van 3 dummyvariabelen voor baan en 7 dummyvariabelen voor afdeling.
* p < .10; ** p < .05; *** p < .01

Vervolgens onderzoeken we de robuustheid van het basisresultaat om te bezien of de
uitkomsten variëren over deelgroepen in ons bestand, of over de tijd. Allereerst herschatten we de basisspecificatie voor mannen en vrouwen afzonderlijk, zie kolommen
2 en 3 van tabel 2. Het blijkt dat de invloed van de loterij op verzuim sterker is voor
de mannen dan voor hun vrouwelijke collega’s; de geschatte effecten van de prikkel op
verzuim is –0,031 (mannen). Voor vrouwen is het effect statistisch niet significant
verschillend van nul. Dit bevestigt andere empirische studies die aangeven dat mannen
sterker op financiële prikkels kunnen reageren dan vrouwen (zie bijvoorbeeld Price,
2008).5
Ten tweede onderzoeken we of het effect van de loterij verandert over de onderzoeksperiode. We passen de basisspecificatie aan door het effect van de prikkelvariabele op
te splitsen over twee gelijke perioden van de loterij: de eerste zeven maanden, en de
tweede zeven kalendermaanden. We vinden dan dat het effect van de loterij afneemt
(zie kolom 1 van tabel 3). In de eerste deelperiode juli tot december 2002 is het effect
–0,043, maar in de daaropvolgende periode januari tot juli 2003 is dit aanmerkelijk
lager (–0,010; te berekenen als –0,043 + 0,033). Kennelijk is van de loterij vooral in de
eerste fase een effect uitgegaan. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat werknemers
zich er na verloop van tijd bewust van werden dat ze uiteindelijk de loterij toch wel
konden winnen, winnaars waren immers van verdere deelname uitgesloten. Ook zouden
werknemers in eerste instantie hun winkans overschat kunnen hebben, zodat in die
periode een grotere stimulans van de loterij uitging.

176

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 26 (2): 169-180

Effecten van een loterij op ziekteverzuim

Tabel 3

Effecten van loterijsysteem en controlevariabelen op ziekteverzuima

Onafhankelijke variabele

Probit,
random
effectsb

Prikkel van de loterij

–0,043
(0,012) ***
0,033
(0,016) **
0,139
(0,026) ***
54
366
4.650

(Dummy 2003)* Prikkel van de loterij
Gemiddeld ziekteverzuim in periode juli 2001 tot maart 2002
Aantal onafhankelijke variabelen
Aantal werknemers
Aantal observaties (maanden en werknemers)

Tobit, random effectsc
Effect op de Effect op het
incidentie
percentage
van het
verzuimde
verzuim
werkdagen
–0,070
–0,024
(0,011) ***
(0,004) ***
0,037
0,013
(0,015) **
(0,005) **
0,132
0,045
(0,020) ***
(0,007) ***
54
366
4.650

a Marginale effecten van geschatte coëfficiënten. Waarnemingsperiode: juni 2002 tot juli 2003. Standaardfout

van geschatte parameter tussen haakjes. Geschatte coëfficiënten van alle overige controlevariabelen zijn
niet gerapporteerd. Deze resultaten zijn vrijwel gelijk aan die van tabel 2, kolom 1.
b Afhankelijke variabele: incidentie van het verzuim in betreffende maand.
c Afhankelijke variabele: percentage verzuimde werkdagen in betreffende maand.
* p < .10; ** p < .05; *** p < .01

De derde analyse van het model komt erop neer dat we niet de informatie over (alleen)
de incidentie van verzuim, maar ook die van de verzuimpercentages benutten om het
effect van de loterij te schatten. De basisspecificatie beperkt zich tot het schatten van
een variabele die één is als de werknemer in de maand (op één of meerdere dagen) ziek
is geweest. Voor de heranalyse van het model gebruiken we echter de maandelijkse
fractie van het aantal werkdagen dat men ziek was, hetgeen neerkomt op het percentage verzuimde werkdagen, zie kolom 2 (maandelijkse incidentie van het verzuim) en
kolom 3 (percentage verzuimde werkdagen) van tabel 3 voor een vergelijking. Uit de
heranalyse van het model blijkt dat de resultaten niet- significant afwijken van dat van
het basismodel.6 Verder blijkt uit het resultaat dat het percentage verzuimde werkdagen
bij werknemers die geprikkeld worden –2,4 procentpunt lager is in de eerste deelperiode en dat dit gereduceerd wordt tot –1,1 procentpunt in de tweede deelperiode. Dit
is een fors effect, als dit vergeleken wordt met het gemiddelde verzuimpercentage van
4,8%.
De laatste modelvariant die we hebben geschat, richt zich op de selectie van werknemers
die op enig moment de loterij hebben gewonnen. Dit vormt een interessante groep,
aangezien voor alle werknemers hierbij geldt dat ze eerst wel, en na het winnen niet
langer de prikkel van het bonussysteem ondergingen. Voor de groep winnaars kunnen
we dan ook nagaan wat de omvang van het verzuim is in de maanden nadat de loterij
werd gewonnen, in vergelijking tot de periode daarvoor. We breiden de basisspecificatie
uit met een variabele die het aantal maanden registreert vanaf het winnen van de loterij.
De resultaten laten zien dat verzuim toeneemt na het winnen van de loterij (zie tabel
4). Voor elke maand extra neemt ziekteverzuim met 1,8 procentpunt toe. Dit suggereert
dat de prikkel van de bonus een tijdelijk effect heeft gehad op verzuim. Na winnen van
de loterij verdwijnt het effect volledig.
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Tabel 4

Effecten van loterijsysteem en controlevariabelen op de verzuim-incidentie;
selectie van winnaarsa

Onafhankelijke variabele
Prikkel van de loterij
Aantal maanden ná winnen van loterij
Gemiddeld ziekteverzuim in periode juli (gemiddelde 2001 tot maart 2002)
Gemiddeld aantal maanden ná winnen van loterij (gemiddelde juni 2002 tot juli 2003)
Anciënniteit
Leeftijd
Part-time (dummy; part-time = 1)
Vrouw (dummy; vrouw = 1)
Ethniciteit (dummy; allochtone ouders = 1)
Vestiging (dummy; kleinere vestiging = 1)
Functie niveau < 7 (dummy)
Aantal onafhankelijke variabelen
Aantal werknemers
Aantal observaties (maanden en werknemers)

Probit,
random
effects
–0,053
(0,013) ***
0,018
(0,004) ***
0,066
(0,027) **
–0,027
(0,006) ***
–0,001
(0,001)
0,00003
(0,001)
0,006
(0,022)
–0,023
(0,016)
0,007
(0,015)
–0,032
(0,013) **
0,041
(0,013) ***
24
93
1,271

a

Afhankelijke variabele: incidentie van het verzuim in maand. Marginale effecten van geschatte coëfficiënten.
Waarnemingsperiode: juni 2002 tot juli 2003. Standaardfout van geschatte parameter tussen haakjes. Dummies
voor maand (13) niet gerapporteerd. Deze dummyvariabelen zijn significant.
* p < .10; ** p <.05; *** p < .01

Conclusie en discussie
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de loterij effect heeft gehad op ziekteverzuim.
Dit is opmerkelijk, omdat de kans op winnen – conditioneel op deelname aan de loterij –
relatief gering was en bovendien was de waarde van het winnen van de loterij niet erg
groot. Een mogelijke verklaring is dat werknemers – zeker in de startfase – nut ontleenden aan deelname aan de loterij zelf, ongeacht de uitkomst van de loterij. Een andere
verklaring is dat de werknemers niet alleen beïnvloed werden door (directe) financiële
prikkels, die met de loterij gemoeid waren, maar ook door niet-financiële prikkels,
omdat de namen van de winnaars aan de overige werknemers kenbaar worden gemaakt.
Een ander opmerkelijk feit is dat het effect van de prikkel van de loterij na verloop van
tijd minder werd. Een mogelijke reden is dat de werknemers zich na een aantal maanden
realiseerden dat de conditionele winkans op de loterij relatief klein was. Ten slotte
leiden de resultaten tot de conclusie dat nadat winnaars eenmaal gewonnen hebben,
ze weer een hoger niveau van verzuim hebben.
We hebben tentatief een kosten-batenanalyse voor het bedrijf uitgevoerd. De baten
betreft de verlenging van de productietijd van de werknemers die zonder de loterij ziek
waren geweest. We gebruiken hierbij het geschatte effect op het percentage verzuimde
178
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werkdagen van –2,4 procentpunt in 2002 en –1,1 procentpunt in 2003. Bij een participatie van 50% in de loterij en een salaris van € 1.800 neemt de extra aanwezigheid tot
een maandelijkse opbrengst van € 8.100 (2002) en € 3.700 (2003). De maandelijkse
kosten van de loterij bedragen € 525. Het bedrijf had dus zeker baat bij de loterij.
Het introduceren van een bonussysteem is dus een ogenschijnlijk aantrekkelijke optie
voor organisaties, omdat het relatiever gemakkelijker lijkt een bonussysteem geaccepteerd te krijgen onder de werknemers dan een systeem met strafkortingen. Bovendien
zijn de (initiële) opbrengsten hoog. In zo’n systeem zouden werknemers na het verkrijgen van de bonus ook toegang moeten houden tot latere bonussen. ‘Carrots’ lijken
gemakkelijker te realiseren dan ‘sticks’. Nadeel van een bonus is echter, dat het lastiger
lijkt om het effect daarvan op verzuimgedrag vast te houden. Werknemers kunnen
zich er weliswaar op korte termijn door laten beïnvloeden, maar het lijkt dat op langere
termijn ze weer kunnen terugvallen in hun oorspronkelijke patroon van verzuim.

Noten
1
2
3
4
5
6

We corrigeren hierbij impliciet telkens voor de winkans van de loterij (conditioneel op het
meedoen aan de loterij), omdat er na winnen geen toegang meer is tot latere loterijen.
Deze laatste keuze is niet triviaal: door kalendertijd op te nemen identificeren we het effect
van de loterij op basis van verschillen tussen werknemers, en niet met seizoens- of conjuncturele schommelingen die (toevallig) met de intrede van het bonussysteem samenvielen.
Dit is dus een werknemersspecifieke intercept waarmee bijvoorbeeld gecorrigeerd wordt
voor de gezondheid van de werknemer (Cameron en Trividi, 2005, p. 795). Tegenwoordig
zijn dergelijke schattingstechnieken eenvoudig beschikbaar in statistische software als Stata.
Bovendien controleren we voor elke werknemer voor het gemiddelde ziekteverzuim in de
periode voorafgaand aan de loterij (periode juli 2001 tot april 2002).
Dit resultaat is overigens wel strijdig met Jehoel-Gijsberts (2007), die aangeeft dat beleid
vooral vrouwen tot minder verzuim heeft aangezet.
Dit impliceert dat de invloed van prikkel op verzuim niet verschilt tussen korte en lange
ziekteperioden.
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Column
Een privéomgeving die corrigeert
Henk de Vos*
Jeroen Smits, schrijver van de bestsellers over de bijna-ondergang van Ahold en de
teloorgang van ABN/Amro, heeft zich van zo nabij verdiept in de huidige crisis van het
ondernemingsbestuur dat je hem wel een deskundige mag noemen. In het interview
dat hij eind 2009 aan de Volkskrant gaf, zei hij bestuurders, die torenhoge bonussen
incasseerden voor activiteiten met schadelijke gevolgen voor velen, niet moreel te
willen beoordelen. Zeker, ze waren hebzuchtig, maar hebzucht is niet verwerpelijk,
want iedereen is dat in meer of mindere mate. Mensen willen nu eenmaal altijd meer
en vooral de sfeer van arbeid en carrière roept dat streven op. En hoe zou je zelf handelen als je in hun positie verkeerde? Daarom geen bestraffend vingertje.
Maar anderen die je ook met recht deskundig kunt noemen, hebben er geen problemen
mee om het gedrag van ondernemingsbestuurders en bankiers moreel te veroordelen.
De door het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken ingestelde Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie Maas) verklaarde dat er twijfel is ontstaan aan
de ethische en morele opvattingen en gedragingen van bankiers en dat die twijfel gevoed
is door hoge bonussen. En de ministers van financiën van zeven Europese landen
spraken in een open brief over onverzadigbare hebzucht en schadelijke praktijken die
gevaarlijk, onbehoorlijk, cynisch en onaanvaardbaar zijn. Ook economen hebben meer
(Posner) of minder (Akerlof, Shiller, Krugman, Stiglitz) omfloerst morele oordelen
uitgesproken. En zelfs Greenspan, de voorzitter van de Federal Reserve, die tijdens
het ontstaan en uitbreken van de crisis bleef geloven in de zelfcorrigerende werking
van de markt, spreekt nu terugkijkend over misleiding en fraude.
Het zal nog wel even duren voor we de crisis in de financiële sector en het ondernemingsbestuur volledig begrijpen. Voorlopig zullen we dus nog wel deze ambivalentie
in de beoordeling van de gebeurtenissen waarnemen. Enerzijds is er de neiging om
niet moreel te oordelen, vaak ook met het beroemde argument van de onzichtbare
hand van het marktmechanisme. Die zorgt er toch voor dat hebzuchtig gedrag maatschappelijk wenselijke uitkomsten heeft (‘greed is good’)? Zei Adam Smith dat al niet?
Maar anderzijds is er het oordeel dat moreel geïnspireerde terughoudendheid onmisbaar
is voor een goede marktwerking. Omdat Smith zich ook verdiepte in morele sentimenten
en het maatschappelijk belang daarvan, maar aan die inzichten geheel voorbijging in
The Wealth of Nations, is dit wel het ‘Adam Smith-probleem’ genoemd. Vond Smith nu
wel of niet dat de morele sentimenten, die zo van wezenlijk belang zijn voor het menselijk gedrag, op de markt niet hoeven te gelden? Is de markt een morele vrijplaats, of
mogen we ook aan bestuurders en bankiers en financiële tussenpersonen morele eisen
stellen?
We kunnen het Smith niet meer vragen. Maar recent wetenschappelijk onderzoek naar
moreel gedrag en morele ontwikkeling verschaft wel verhelderende inzichten. We weten
dat morele oordelen en gedrag in grote mate automatisch, zonder welbewuste afweging,
tot stand komen. Kennelijk ontspringen ze aan intuïties over wat ‘goed’ gedrag is en
*
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wat ‘slecht’ is. Een universele intuïtie over wat goed is, is bijvoorbeeld de gulden regel:
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Bij de beoordeling van
een gedrag als moreel slecht zijn hersengebieden actief, die dat ook zijn als we walging
voelen bij de waarneming van fysieke substanties zoals … (de lezer wordt beleefd verzocht dit zelf in te vullen). Bij de evolutionaire ontwikkeling van de menselijke moraliteit
is voortgebouwd op bestaande mechanismen die ertoe aanzetten om afstand te houden
tot wat ‘vies’ of ‘smerig’, en vaak gezondheidsbedreigend, is.
Nu is evolutie altijd gebrekkig. Het is niet zo dat kinderen bij het opgroeien precies die
morele intuïties verwerven die hun overlevingskansen maximaliseren. De intuïties die
ze leren, zijn die waarmee ze in hun vroege jeugd in aanraking komen, die ze ervaren
en observeren in de ‘morele gemeenschap’ waarin ze opgroeien. Die gemeenschap is
die van de persoonlijke relaties van gezin, familie en vrienden. En in die persoonlijke
sociale contexten zijn de zo ontstane intuïties meestal toepasselijk en effectief. De
meeste mensen weten zich zo te gedragen dat familierelaties en vriendschappen in
stand blijven en bloeien.
Maar in de tegenwoordige marktmaatschappij brengen we juist een groot deel van ons
leven door in de onpersoonlijke contexten van arbeid, bedrijf, overheid en publieke
ruimte. We kunnen daar te maken hebben met gevolgen van ons gedrag die negatief
zijn voor (soms vele) anderen, die we niet persoonlijk kennen. Het spreekt niet vanzelf
dat we dan moreel handelen. De onpersoonlijke aard van de context blijkt minder gemakkelijk de gevoelens van afkeer en walging op te wekken, die voor moreel gedrag
nodig zijn.
Nu zijn banken en grote ondernemingen natuurlijk bij uitstek onpersoonlijke sociale
contexten. Is de kans op moreel gedrag dan nihil? En kunnen we dat alleen maar, en
altijd gebrekkig, compenseren door gedetailleerde regels en voorschriften, intensief
toezicht, strikte handhaving en strenge straffen? Of kunnen we toch vertrouwen op
de zelfcorrigerende werking van het marktmechanisme?
Geen van de twee. Wat in feite gebeurt hebben Akerlof en Shiller laten zien. De economische cycli blijken samen te hangen met fluctuaties in de bereidheid tot moreel gedrag.
De morele onzekerheid die we ervaren in het onpersoonlijke sociale domein, blijken
we vooral op te lossen door ons te laten beïnvloeden door het gedrag van anderen. En
door indirecte signalen daarvan, omdat we over dat gedrag meestal niet direct geïnformeerd zijn. Soms zijn mensen bewust op zoek naar zulke signalen. Maar de beïnvloeding
kan ook geschieden zonder die bewust te ervaren. Langs die weg kan het uitdragen
door gezaghebbende economen van het geloof in de zelfreinigende werking van de
markt uitwerken als een signaal dat moreel gedrag op de markt niet nodig is en dus
ook weinig voorkomt. Situaties waarin je je moreel dubieus zou kunnen gedragen,
wekken dan minder gemakkelijk gevoelens van afkeer op. Hoe vaker mensen met zulke
signalen in aanraking komen, hoe meer de morele bodem wordt ondermijnd, die voor
een goede marktwerking nodig is. En hoe meer tegenovergestelde signalen, hoe gemakkelijker mensen in staat zijn om de morele intuïties uit het persoonlijke domein over
te dragen op het onpersoonlijke. Die sociale beïnvloedbaarheid produceert dus morele
cycli en die blijken behoorlijk gelijk op te lopen met economische zeepbellen en crises.
Het aardige is nu dat ook Jeroen Smits een notie heeft van de sociale mechanismen
die aan moreel gedrag ten grondslag liggen. In datzelfde interview zegt hij namelijk
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Column: Een privéomgeving die corrigeert

ook dat die hebzuchtige bankiers eigenlijk ‘een privéomgeving nodig (hebben) die hen
corrigeert.’ Een partner, kinderen, een paar goeie vrienden. Maar dat werkt natuurlijk
alleen als die privéomgeving niet ook is gaan geloven dat de markt een morele vrijplaats
is.
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Utilitair individualisme en vakbondsparticipatie in
Vlaanderen
Jesse Segers, Erik Henderickx en Peggy De Prins*
Deze studie onderzoekt een verondersteld gevolg van de individualisering van het arbeidsbestel: het utilitair individualisme. Hoe is deze attitude in Vlaanderen geëvolueerd tussen
1996 en 2007 en welke invloed heeft deze gehad op de mate van vakbondsparticipatie
en het verenigingsleven in het algemeen? Om deze vragen te beantwoorden werd er
gebruik gemaakt van de jaarlijkse Sociaal Culturele Verschuivingen surveys, die in opdracht
van de Vlaamse Gemeenschap bij ongeveer 1500 mensen jaarlijks worden afgenomen.
De resultaten toonden in lijn met voorgaand onderzoek aan dat leden van een vereniging
in het algemeen een lagere utilitair individualistische attitude hebben dan niet-leden. De
vakbeweging vormde hierop echter een uitzondering. Een utilitair individualistische
houding had namelijk geen directe of indirecte voorspellingskracht voor de mate waarin
men al dan niet lid was. Het gebrek aan zo’n verband zou het gevolg kunnen zijn van het
ontbreken van een ernstig vakbondsalternatief in Vlaanderen. De vakbonden hebben met
andere woorden in termen van hun ledenaantal, en bijgevolg voor hun overleven en
machtsbasis, niet veel te vrezen van een utilitair individualisme houding. Bovendien bleek
het utilitair individualisme sinds 1999 op de terugweg te zijn, en is het met andere
woorden geen noodzakelijk gevolg van de stijgende individualisering van het arbeidsbestel.
Trefwoorden: individualisering, solidariteit, verenigingsleven

Inleiding
Een essentieel maatschappelijk vraagstuk betreft de verhouding of spanning tussen
individuele en gemeenschapsbelangen. Deze spanning zou vandaag meer dan ooit
aanwezig zijn als gevolg van een steeds groter wordende individualisering. De vraag
die in dit artikel wordt behandeld is of de groter wordende individualisering tot een
beperktere solidariteit leidt, en aldus een pijler van de verzorgingsstaat (d.w.z. de
vakbeweging) ondermijnt in Vlaanderen? Hiervoor zullen we een – verondersteld –
gevolg van individualisering van naderbij bekijken. Individualisering zou namelijk tot
een groter wordend individualisme in de maatschappij leiden, wat op zijn beurt een
daling van het participatieniveau aan het verenigingsleven, inclusief de vakbeweging,
tot gevolg heeft. Klopt deze veronderstelling? Om op deze vraag een antwoord te formuleren bakenen we eerst enkele begrippen af, om vervolgens de vraag empirisch te
toetsen.
Individualisering verschilt van individualisme. Het eerste verwijst naar een historisch
maatschappelijk proces waarin collectieve kaders afbrokkelen en vervangen worden
door op het individu gerichte kaders. Dit proces heeft een verdere emancipatie of individuele vrijzetting van het individu tot gevolg. Individualisering handelt met andere
*
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woorden over sociostructurele veranderingen in de maatschappij (macroniveau). Individualisme daarentegen, verwijst naar socioculturele veranderingen (zie verder).

Individualisering
Het individualiseringsproces in de westerse samenleving is volgens de actuele sociale
wetenschappen in een stroomversnelling terecht gekomen als gevolg van de toegenomen
economische vooruitgang (met inbegrip van de globalisering), technologische innovaties
en welvaartsstijging. Deze creëren nu eenmaal een toename aan handelingsmogelijkheden, een grotere zelfstandigheid en meer ontplooiingskansen (Beck, 1992; 1998).
De hedendaagse retoriek over individualisering is echter niet altijd positief. De laatste
zestig jaar zou er namelijk een breekpunt overschreden zijn. Het collectieve zou steeds
voor het individuele hebben moeten wijken, waardoor we nu op een punt zijn aanbeland
dat de verkregen vrijheid doelloos en leeg is geworden (Bellah et al., 1986; Waege,
1997). De band tussen ‘het’ individu en ‘de’ samenleving is hierdoor steeds losser geworden, wat een probleem zou zijn voor onze op solidariteit gesteunde verzorgingsstaat
en bij uitbreiding ook voor één van haar historische actoren: de (traditionele) vakbeweging.

Individualisme
Het individualiseringsproces heeft bovendien zijn uitwerking op de bestaande waarden,
normen, overtuigingen of gewoonten. Vandaag dienen namelijk niet enkelingen, zoals
in het verleden, maar alle individuen eigen keuzes te maken in bijvoorbeeld de voor
hem of haar passende cultuur, levensbeschouwelijke en politieke visie (Beck & BeckGernsheim, 2002). Het politieke nomadisme bij politieke verkiezingen is hiervan een
voorbeeld. Tevens zijn deze keuzes niet meer levenslang geldend. Dit fenomeen op
microniveau wordt beschreven als een groter wordend individualisme in de maatschappij. Met andere woorden, individualisme verwijst naar een normatieve toestand van
een samenleving. De klemtoon ligt hier op socioculturele veranderingen. Het is een
eigenschap van een persoon of van sociale categorieën (scholingsniveau, klasse, etniciteit, geslacht, geloofsovertuiging, leeftijdscohorte). Er kunnen bovendien verschillende
vormen van individualisme worden onderscheiden naargelang de handelingssfeer: expressief individualisme richt zich op individuele expressie betreffende leefregels; het
utilitaire individualisme richt zich op het verwerven van een vooraanstaande positie
in de maatschappij, en het instrumentele individualisme of instrumentalisme richt zich
op waarden, normen enzovoort, die een vlot en rustig leven moeten dienen (Waege,
1997).

Solidariteit
Tegenover individualisering en individualisme plaatsen we solidariteit. Het concept
‘solidariteit’ verwijst zowel naar een attitude of houding van een burger als naar feitelijk
gedrag of handelen. Zo kan men zich bijvoorbeeld verbonden voelen met het lot van
armen in een verre derde wereld, maar daarom nog geen solidair gedrag ontwikkelen.
Voor de continuïteit van de verzorgingsstaat is een bereidheid tot solidair handelen
en dus concreet de bereidheid tot inkomensoverdrachten door fiscale en parafiscale
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bijdragen te blijven leveren, echter belangrijker dan verbale steun. Dit laatste is wel
belangrijk in kiesgedrag ten behoeve van die politieke spelers die de verzorgingsstaat
als politiek project steunen (De Beer, 2005).
Dit solidair gedrag kan volgens de sociaal-kapitaalbenadering deels in kaart gebracht
worden door de participatiegraad aan het verenigingsleven van naderbij te bekijken.
Verenigingen – vaak gelegen op het maatschappelijke middenveld tussen individu en
staat – zijn namelijk belangrijke pijlers of componenten in een samenleving. Verenigingen zijn bijvoorbeeld verschillend van de gezinssfeer of de markt. Via het verenigingsleven participeert de burger aan de samenleving, kunnen vraagstukken op de maatschappelijke agenda komen, kunnen nieuwe maatschappelijke oplossingen ontwikkeld
worden of conflicten uitgevochten (Marée et al., 2008). Deelname aan het maatschappelijke middenveld blijkt in het algemeen een inburgerings- en coördinerende functie
te vervullen, gemeten door variabelen zoals: vertrouwen, verdraagzaamheid, en een
lager gevoel van politieke machteloosheid. Terwijl onderwijs vooral invloed heeft op
houdingen en opvattingen, hebben verenigingen een betrokkenheidfunctie op samenleven en politiek (in debat treden over maatschappelijke of politieke problemen,
buurtwerk). In deze zin heeft middenveldparticipatie aan gestructureerde en bemiddelende organisaties consequenties naar solidariteit toe (Gijsberts, 2004).
In solidariteit als gedrag wordt verder vaak onderscheid gemaakt tussen twee dimensies:
de mate van wederkerigheid en de reikwijdte van solidariteit (De Beer, 2005). De eerste
dimensie verwijst naar twee- of eenzijdigheid in de relatie. Een eenzijdige solidariteit
omvat een gerichtheid op het gemeenschappelijke, zonder dat daartoe een teruggave
gebeurt. Als burger heeft men verplichtingen ten aanzien van de samenleving, vandaar
een gemeenschapsgevoel en een gedeelde sociale identiteit. Bij tweezijdigheid wordt
expliciet een terugruil verwacht en is (ook) het eigenbelang in het geding (bijvoorbeeld
bij burenhulp). De idee leeft dat mensen vergelijkbare risico’s lopen, waarbij de risico’s
het beste gedeeld kunnen worden, net zoals bij een verzekering. De tweede dimensie
van solidariteit handelt over de omvang van de groep, de reikwijdte waarmee men solidair is. Deze kan oplopen van het gezin tot de wereldbevolking (De Beer, 2005). De
vakbeweging in België is een mooi voorbeeld van een tweezijdige, sectorale solidariteit.

Probleemstelling
De onrust in het publieke debat wordt veroorzaakt door de gedachte dat het individualisme als gevolg van het individualiseringproces zou zijn doorgeslagen (Verhagen,
2003). Het zou medeschuldig zijn aan het veronderstelde gegeven dat mensen zich
steeds minder van elkaar aantrekken of zich voor de samenleving interesseren (Bellah
et al., 1986). In het bijzonder zouden er ‘verlammende consequenties van het utilitair
individualisme op collectieve gerichte handelingstrategieën’ bestaan (Derks, 2000,
p. 164, cursief toegevoegd). Dit wordt deels gestaafd door empirisch onderzoek van
Derks (2000), dat aantoont dat het utilitair individualisme negatief samenhangt met
een algemene acceptatie van conventionele protestactiemiddelen (als vreedzaam betogen, administratieve gebouwen bezetten, tekenen van petities) alsook met een negatieve houding om hier eventueel zelf gebruik van te maken. Dit verband wordt bovendien voor alle opleidingsniveaus teruggevonden. Het utilitair individualisme zou met
andere woorden de solidariteit die de vakbond verdedigt (kunnen) ondermijnen.
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Bovendien zouden mensen volgens de sociaal-kapitaalliteratuur (Putnam, 1993; 1995;
2000), door het stijgende individualisme ook steeds minder deelnemen aan het verenigingsleven, en in het bijzonder aan traditionele verenigingen. Skocpol (2003) nuanceert door te stellen dat het participatieniveau aan het verenigingsleven in het algemeen
niet noodzakelijk daalt, maar wel dat deze ‘nieuwe’ organisaties, alsook de belangengroepen (zoals de vakbeweging) steeds meer zouden berusten op passieve leden, die
enkel nog hun lidgeld betalen, maar verder geen diepgaander engagement vertonen.
Voor de vakbeweging zou dit problematisch zijn om drie redenen. Ten eerste zijn traditionele verenigingen gebaseerd op actieve, ‘face-to-face’ interacties, die de wederkerigheid en het vertrouwen in relaties tussen mensen in stand houdt. Hierdoor wordt
de solidariteit in de maatschappij deels bewaard, wat op zich het faciliteren van bijvoorbeeld collectieve acties vergemakkelijkt. Ten tweede, stellen Barling et al. (1992), heeft
een organisatie leden nodig om te overleven. Ten derde wordt de machtsbasis van een
vereniging mede bepaald door het aantal leden dat deze organisatie telt.

Onderzoeksvragen
Het is vooreerst aangewezen om de evolutie van het utilitair individualisme in Vlaanderen nader te onderzoeken. Klopt het dat deze vorm van individualisme is toegenomen
doorheen de tijd? Hierna vragen we ons af of de ‘andere kant’, solidair gedrag, logischerwijs gedaald is doorheen de tijd. Dit doen we door eerst in het algemeen het participatieniveau aan het verenigingsleven in Vlaanderen te bespreken, en vervolgens door
specifiek de evolutie van de participatie aan de vakvereniging in Vlaanderen in kaart
te brengen. We maken hierbij een onderscheid tussen actieve leden en passieve leden
van de vakbond. Hierna behandelen we de vraag of er eigenlijk een spanning is tussen
utilitair individualisme en het verenigingsleven in Vlaanderen en in het bijzonder de
vakbondsparticipatie in Vlaanderen? Wordt de vakbond bedreigd door een toenemende
trend naar individualisme of valt dit nog mee? Is er een directe relatie tussen utilitair
individualisme en vakbondsparticipatie of wordt deze relatie gemedieerd door variabelen, zoals ontevredenheid met de inhoud van het werk of jobonzekerheid? Op deze
vragen trachten we een antwoord te zoeken in het vervolg van het artikel.

Data & analysestrategie
Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden maken we gebruik van de jaarlijkse Sociaal Culturele Verschuivingen (SCV)-surveys. Deze worden in opdracht van
de Vlaamse Gemeenschap bij ongeveer 1500 mensen afgenomen. Men probeert een
zo representatief mogelijke steekproef (op basis van rijksregistergegevens) van Nederlandstalige personen met de Belgische nationaliteit tussen 16 en 85 jaar (vanaf 2000,
daarvoor 16-75 jarigen) in het Vlaamse Gewest of in Brussel te bevragen.
Om de evolutie van het utilitair individualisme in Vlaanderen in kaart te brengen,
hebben we gebruikgemaakt van de SCV-surveys van de jaren 1996, 1998 tot 2002,
2006 en 2007. In de overige jaren (1997 en 2003 tot 2005) werd er niet naar utilitair
individualisme gepeild. Utilitair individualisme werd geoperationaliseerd in 1996, 1998
en 1999, aan de hand van telkens twee vragen die twee centrale waarden van het utilitair
individualisme meten: (1) het belang van het ongehinderd en individueel nastreven
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van het eigenbelang; (2) het belang van extern, materieel succes (Elchardus & Heyvaert,
1990). In de latere versies van de SCV-surveys (2001, 2002, 2006, 2007) werd er, op
basis van Waege (1997), voor elke waarde een bijkomende vraag gesteld, alsook twee
vragen die een utilitair individualistisch mensbeeld in kaart brengen (de idee dat iedereen
uit eigenbelang handelt en dat zoiets maar normaal is). De antwoordmogelijkheden
voor iedere vraag die naar het utilitair individualisme peilde, waren: 1 = helemaal oneens, 2 = oneens, 3 = noch eens, noch oneens, 4 = eens, 5 = helemaal eens. Uit datzelfde
onderzoek bleek bovendien dat de items, die bedoeld zijn om ‘gemeenschapsgevoel’ te
meten, en die ieder jaar werden afgenomen, niet betrouwbaar waren. Deze werden dan
ook niet opgenomen in het huidige onderzoek. Er werd per jaar, van elke waarde het
gemiddelde berekend, alsook een totaalscore van utilitair individualisme, door het gemiddelde te nemen van de twee of drie waarden naar gelang het betreffende jaar.
Om de evolutie van het participatieniveau aan de vakvereniging in Vlaanderen in kaart
te brengen, hebben we gebruik gemaakt van de SCV-surveys van het jaar 1999 en van
de jaren 2001 tot 2007. Hiervoor hebben we de variabelen ‘lid van de vakbonden,
middenstandsorganisaties’ en ‘beroepverenigingen van werkgevers of zelfstandigen’
verfijnd door enkel het antwoord van arbeiders en bedienden op te nemen. De antwoordmogelijkheden waren: ‘geen lid’, ‘vroeger lid’, ‘passief lid’, ‘actief lid’, ‘bestuurslid’,
‘weet niet’, ‘geen antwoord’. Er werd steeds aan de respondenten meegedeeld dat een
actief lid iemand is die aan de activiteiten van de vereniging deelneemt. Sinds 2001
werd er eveneens vermeld dat een passief lid iemand is die enkel het lidgeld betaalt
en/of het tijdschrift leest. Een bestuurslid is iemand die binnen de vereniging een
officiële functie vervult (voorzitter, secretaris, penningmeester).
De antwoorden ‘weet niet’ en ‘geen antwoord’ werden niet opgenomen in onze analyses.
Voor elke antwoordcategorie werd het percentage per jaar berekend.
Om de vraag of er een spanning is tussen utilitair individualisme en het verenigingsleven
in Vlaanderen te beantwoorden werd er gebruikgemaakt van de SCV-survey van 2007.
De mate van utilitair individualisme in achttien verschillende soorten verenigingen
werd in kaart gebracht, ermee rekening houdend of de respondenten ‘geen lid’, ‘vroeger
lid’, ‘passief lid’, ‘actief lid’ of ‘bestuurslid’ waren. De antwoorden ‘weet niet’ en ‘geen
antwoord’ werden opnieuw niet opgenomen in de analyse en voor de vereniging ‘lid
van de vakbonden, middenstandsorganisaties en beroepverenigingen van werkgevers
of zelfstandigen’ werd opnieuw enkel het antwoord van arbeiders en bedienden op
deze vraag opgenomen. De analyse bestond er vervolgens uit om eerst een totaalscore
over de achttien soorten verenigingen te berekenen, waarna de gemiddelde scores per
soort lidmaatschap voor elk van de achttien soorten verenigingen en de totale score
met elkaar werden vergeleken door middel van One-Way ANOVA’s.
Deze analyse werd herhaald voor de SCV-surveys van 1999, 2001, 2002, en 2006, maar
nu enkel voor de vakvereniging (in de andere jaren werd het utilitair individualisme
of lid van de vakvereniging niet bevraagd).
Vervolgens werd onderzocht of de relatie tussen het al dan niet lid zijn van de vakbeweging en het hebben van een utilitair individualistische attitude niet gemedieerd
werd door andere variabelen en dit voor het jaar 2007. Hiervoor werd eerst de variabele
vakbondsparticipatie gehercodeerd in een binaire variabele: lid (passief + actief + be188
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stuurslid) en geen lid (geen lid + vroeger lid). Om mediërende variabelen te vinden
werd voor elk jaar waarin zowel de attitude als het lidmaatschap werd bevraagd, de
verschillende voorspellers voor vakbondsparticipatie én utilitair individualisme bepaald
aan de hand van kruistabellen, ANOVA’S of pearson correlaties, hierbij gedreven door
de bestaande literatuur (Riley, 1997; Schnabel & Wagner, 2005). Deze variabelen en
de potentiële interactie-effecten met utilitair individualisme werden vervolgens als
onafhankelijke variabelen opgenomen in een binaire logistische regressieanalyse, die
lidmaatschap van de vakbond probeerde te voorspellen.

Utilitair individualisme in Vlaanderen
In figuur 1 is het utilitair individualisme in Vlaanderen sinds 1996 in kaart gebracht.
Figuur 1 Utilitair individualisme in Vlaanderen sinds 1996

Bron: SCV-surveys (1996; 1998-2002; 2006-2007)

Uit figuur 1 kunnen we aflezen dat tot het jaar 2000 de Vlaming gekenmerkt werd
door een eerder sterk utilitair individualistische attitude. Gemiddeld gesproken was
de Vlaming het eerder eens met stellingen zoals: ‘Wat telt zijn geld en macht, al de rest
zijn praatjes’ en ‘Men moet steeds zijn eigenbelang nastreven, en zich niet te veel van
anderen aantrekken’. In het nieuwe millennium lijkt deze houding te zijn afgenomen
tot onder het gemiddelde. De Vlaming is het vandaag dus eerder oneens met de voorgaande stellingen. Meer in het bijzonder zien we dat de waarden rond ‘Materieel succes’
en ook ‘Eigenbelang’ aan belang hebben ingeboet. In de laatste zeven bestudeerde jaren
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is er, ondanks een groter wordende individualisering, duidelijk geen sprake van een
toename van het utilitair individualisme in Vlaanderen. Beiden tendensen zijn dus
niet noodzakelijk aan elkaar gekoppeld. Het ‘mensbeeld’ van de Vlaming blijkt echter
een stabiel gegeven. De daling van de utilitair-individualisme-attitude brengt ons bij
de vraag of dit zich heeft vertaald in een verhoogd solidair gedrag. Anders gesteld, is
er ook een stijging in het participatieniveau aan het verenigingsleven in Vlaanderen?

Verenigings- en vakbondsparticipatie in Vlaanderen
Hooghe en Quintelier (2007) analyseerden de evolutie van het verenigingsleven in
Vlaanderen tussen 1998 en 2006 op basis van de SCV-surveys en data van de Middenveld-survey van 1998. De auteurs kwamen tot de vaststelling dat er geen daling is van
de Vlaamse participatie aan het verenigingsleven. Integendeel, er bleek zelfs een significante stijging te bestaan tussen 1998 en 2006. Hooghe en Quintelier (2007) kwamen
zelfs tot de bevinding dat het aantal actieve leden in de Vlaamse verenigingen in het
algemeen stijgt.
Aangezien onze interesse uitgaat naar de evolutie van de vakbond hebben we dezelfde
data verfijnd (zoals hierboven beschreven) en het jaar 2007 opgenomen in onze dataset.
Er bleken zich twee gelijkaardige trends voor te doen: enerzijds een gestage groei (gemiddeld 1,6% per jaar) van het aantal leden en anderzijds een stijging van het aantal
ex-leden (zie figuur 2). Het aantal ex-leden bestond sinds 1999 gemiddeld uit 50% gepensioneerden en kan dus mede verklaard worden door de vergrijzing van de arbeidsmarkt in Vlaanderen. In absolute aantallen wonnen de vakbonden vooral passieve leden,
maar in verhouding met het aantal actieve leden was er een stabiel evenwicht tussen
1999 en 2007 (ongeveer vijf à zes passieve leden voor elk actief lid).
Dit neemt niet weg dat in lijn met eerder onderzoek (Vandaele, 2004; Visser, 2006),
het aantal leden van de vakbond langzaam toeneemt. Dat deze stijging niet zuiver te
wijten is aan een groei van de arbeidsmarkt, wordt ondersteund door een studie van
Visser (2006), die aantoonde dat ook de ‘vakbondsdichtheid’ (dit is het aantal vakbondsleden gedeeld door het aantal werkende mensen met een inkomen in dienstverband)
in België van 1970 tot 2003 gestegen is met 13,3%. Opvallend was dat deze situatie
zich enkel voordeed in Finland, Zweden, Denmarken en België en niet in twintig andere
landen in de studie. Dit doet eerder vermoeden dat het ‘Gents systeem’ hier mede voor
verantwoordelijk is. Het ‘Gents systeem’ verwijst in Vlaanderen naar de ontstaansplaats
van een stelsel waarbij de overheid de werkloosheidsfondsen van de vakbonden subsidieert (Vandaele, 2002).
Samenvattend kunnen we dus stellen dat het utilitair individualisme van de Vlaming
sinds 1999 op de terugweg is en zich in 2007 eerder aan de lage kant bevond. In lijn
hiermee hebben Hooghe en Quintelier (2007) een lichte stijging vastgesteld van het
gemiddeld participatieniveau van het verenigingsleven in die periode. Onze resultaten
tonen verder aan dat de vakbeweging hier geen uitzondering op vormt. Bovendien was
er een stabiel evenwicht in termen van aangroei tussen passieve en actieve leden sinds
1999. Het sociaal kapitaal, en bij uitbreiding de solidariteit, lijkt de laatste tien jaar
dan ook niet onder druk te staan.
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Figuur 2 De evolutie van het lidmaatschap van een vakbond in Vlaanderen sinds 1999

Bron: SCV-surveys (1999; 2001-2007)

Utilitair individualisme versus vakbondsparticipatie?
De vraag blijft echter of een stijgend utilitair individualisme tot een lagere gedragsmatige solidariteit zou leiden en aldus een pijler van de verzorgingsstaat (de vakbeweging)
zou ondermijnen in Vlaanderen. Is er met andere woorden een spanning tussen utilitair
individualisme en vakbondsparticipatie? Hiervoor zullen we eerst het veronderstelde
verband tussen utilitair individualisme en het lidmaatschap bij het verenigingsleven,
en meer specifiek dat van de vakbond, in Vlaanderen moeten kunnen aantonen.

Is er een directe relatie?
In lijn met het voorgaande zien we in tabel 1 een duidelijk verband tussen een utilitair
individualistische houding en deelname aan het verenigingsleven in Vlaanderen. Meer
specifiek hebben mensen die geen lid zijn van een vereniging vaker een sterker utilitair
individualistische attitude dan mensen die wel lid zijn. Bovendien hebben de actieve
leden van een vereniging vaak de laagste scores. Dit gaat overigens ook op voor verenigingen die een wereldwijde reikwijdte hebben, zoals milieuverenigingen en de derde
wereldproblematiek. Ook vorig onderzoek heeft aangetoond dat het utilitair individualisme samenhangt met een lagere bereidheid tot participatie in het verenigingsleven
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(Hooghe, 1999; Derks, 2000). Deze relatie kan echter op twee manieren worden geïnterpreteerd. Enerzijds heeft Hooghe (1999) aangetoond dat de participatiegeschiedenis
van een individu een invloed heeft op de utilitair individualistische houding, maar
anderzijds kan de houding er eveneens voor zorgen dat er minder wordt geparticipeerd.
Vermoedelijk zullen beiden factoren elkaar wederzijds beïnvloeden (Derks, 2000). Dit
betekent dat de meeste verenigingen bij een stijging van het utilitair individualisme
in Vlaanderen een daling van hun ledenaantal mogen verwachten, en omgekeerd dat
als er meer wordt geparticipeerd aan het verenigingsleven in Vlaanderen, de utilitair
individualistische attitude zal dalen.
Tabel 1

Het verband tussen een utilitair individualistische attitude en deelname aan
het verenigingsleven in Vlaanderen in 2007

Type vereniging

Gemiddelde score utilitair individualisme

Geen lid Vroeger
lid
Vakbond
2,65
2,63
Sportvereniging of club
2,73
2,59
Gezinsverenigingen
2,69
2,57
Rode Kruis, Vlaams Kruis, vrijwillige brand2,69
2,48
weer, algemene hulpdiensten
Vereniging die gehandicapten, bejaarden,
2,66
2,30
kansarmen, ...helpt
Socio-culturele vereniging
2,68
2,44
Milieu / natuurvereniging
2,70
2,46
Vereniging voor (amateur-) kunstbeoefening
2,71
2,40
Vereniging, groep of bond voor gepensio2,65
3,49
neerden
Vereniging die ijvert voor internationale
2,71
2,23
vrede en voor ontwikkeling van de Derde
Wereldlanden
Vrouwenbeweging
2,68
2,61
Wijk- of buurtcomité
2,66
2,46
Jeugdbeweging, -vereniging, -club
2,78
2,56
Politieke vereniging of partij
2,65
2,62
Gemeentelijke adviesraad, schoolraad, …
2,70
2,36
Groepering die verbonden is aan een
2,64
2,63
plaatselijk café
Religieuze of kerkelijke vereniging
2,70
2,43
Zelfhulpgroep
2,67
2,12
Gemiddelde
2,69
2,52
a

Passief
lid
2,62
2,79
2,33
2,51

Significanta

Actief Bestuurslid
lid
2,68
2,13 n.s.
2,60
2,59 *
2,44
2,02 ***
2,72
2,50 *

2,54

2,40

2,45 n.s.

2,44
2,22
2,37
2,76

2,14
2,48
2,42
2,78

2,37
2,88
2,29
2,51

2,13

2,00

2,63 ***

2,77
2,66
2,69
2,44
2,64
2,78

2,56
2,39
2,54
2,13
2,29
2,65

2,49
2,48
2,47
2,31
2,28
2,38

2,17
2,66
2,53

2,13
2,06
2,41

2,33 ***
3,21 *
2,46 ***

***
***
***
***

n.s.
*
***
n.s.
***
n.s.

One-Way ANOVA: n.s.= niet significant; * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001

Bron: SCV-survey (2007)

Opvallend is echter dat niet elke vereniging dit verband vertoont. Er werd bijvoorbeeld
geen significant verschil waargenomen tussen de mate van het utilitair individualisme
en de verschillende soorten lidmaatschap van verenigingen verbonden aan een café,
vrouwen- en politieke bewegingen en verenigingen die zich inzetten voor gehandicapte
personen en bejaarden. Op het gebied van lidmaatschap van de vakbeweging is er enkel
in het jaar 2006 een verschil tussen de soorten lidmaatschap en de mate van utilitair
individualisme waar te nemen (zie tabel 2).
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Tabel 2

Het verband tussen een individualistische attitude en lidmaatschap van de
vakbond in Vlaanderen

Jaar

2007
2006
2002
2001
1999
Gemiddelde
a

Gemiddelde score utilitair individualisme
Geen lid Vroeger
lid
2,65
2,63
2,64
2,65
2,57
2,62
2,70
2,48
3,65
3,77
2,84
2,83

Passief
lid
2,62
2,66
2,64
2,72
3,66
2,86

Significanta

Actief Bestuurslid
lid
2,68
2,13 n.s.
2,32
2,39 *
2,74
2,17 n.s.
2,61
2,16 n.s.
3,80
3,95 n.s.
2,83
2,56 n.s.

One-Way ANOVA: n.s.= niet significant; * p < ,05

Bron: SCV-survey (1999, 2001, 2002, 2006, 2007)

Het lijkt er dus eerder op dat de vakbeweging een uitzondering vormt op de regel. De
vakbonden dienen in termen van hun ledenaantal, en bijgevolg voor hun overleven en
machtsbasis, niet veel te vrezen van een verondersteld gevolg van de individualisering
van het arbeidsbestel, namelijk het utilitair individualisme. Deze houding verschilt
immers niet tussen leden en niet-leden.

Is er een indirecte relatie?
Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een directe relatie tussen het utilitair
individualisme en de vakbondsparticipatie is dat de relatie tussen beide gemedieerd
wordt. Indien bepaalde variabelen een relatie vertonen met het utilitair individualisme
én met het al dan niet lid zijn van een vakbond, bestaat de kans dat deze variabelen
de directe relatie opheffen. Over de verschillende jaren heen bleek namelijk dat het
hoogst behaalde diploma (in alle vijf onderzochte jaren) gerelateerd is aan vakbondslidmaatschap en een utilitair individualistische houding. De vrees om de komende jaren
geen werk meer te kunnen krijgen (of het te verliezen als gevolg van faillissement of
ontslag), vertoonde enkel in 2002 geen relatie met het utilitair individualisme (wel
met vakbondslidmaatschap). Daarnaast bleek tevredenheid met de inhoud van het
werk in 2006 en 2007 gerelateerd te zijn aan vakbondslidmaatschap en een utilitair
individualistische houding, maar in 2002 enkel met het vakbondslidmaatschap. In
1999 werd tevredenheid met de inhoud van het werk niet gemeten.
Zo bleek een hoog utilitair individualistische houding samen te gaan met het niet
hebben van een diploma hoger onderwijs, de vrees om in de toekomst geen werk te
krijgen en ontevredenheid over de inhoud van de job die men uitoefent. Deze bevindingen zijn in lijn met vorig onderzoek rond het utilitair individualisme (Elchardus &
Heyvaert, 1990; Waege 1997). Op hun beurt vertoonden deze factoren dan weer een
positieve relatie met het lid zijn van de vakbeweging.
Uit de binaire logistische regressieanalyse die lidmaatschap van de vakbond (anno
2007) probeerde te voorspellen, bleek echter dat geen enkele variabele een mediërend
effect had, noch dat er sprake was van interactie-effecten. Andere variabelen die een
minder consistente relatie vertoonden met utilitair individualisme of vakbondslidmaatschap, zoals: persoonlijk netto inkomen kleiner dan € 2000, deeltijds of voltijds werken,
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geslacht, leeftijd of beroepssector, werden eveneens onderzocht, maar vertoonden
evenmin significante interactie-effecten. Dit betekent dat een utilitair individualistische
houding in de maatschappij noch direct, noch indirect bepalend is om al dan niet lid
te zijn van de vakbeweging.

Discussie en besluit
De vermeende samenhang ‘individualisering, individualisme en erosie van solidariteit’
kan in de context van de Vlaamse vakbewegingen niet worden aangetoond op basis
van longitudinale onderzoeksgegevens. Het gebrek aan zo’n verband zou in eerste instantie te wijten kunnen zijn aan het ontbreken van een ernstig alternatief. Indien er
andere degelijke methoden zouden bestaan om het eigenbelang te verzekeren, zou er
in tegenstelling tot vandaag misschien wel een breuk ontstaan. De vakbeweging zou
dan kunnen proberen om toch mensen die uit zijn op eigenbelang, macht en status,
aan te trekken, door de nadruk te leggen op individuele belangenbehartiging en
dienstverlening. Maar hier zijn vragen bij te stellen. Het lidmaatschap van deze leden
zou dan wel sterk afhankelijk kunnen zijn van de mate waarin hun individuele baten
opwegen tegen de kosten. Bovendien zou de bereidheid van andere leden kunnen afnemen als zij zich realiseren dat zij zich voor puur ‘calculerende’ leden inspannen. Tevens
dreigt een vakbond die zich eenzijdig zou richten op individuele belangenbehartiging
en dienstverlening, zijn legitimiteit als vertegenwoordiger van alle werknemers te
verliezen. Een dergelijke vakbond is dan niet meer verschillend van een commerciële
dienstenorganisatie, zoals een advocatenkantoor of een loopbaanadviesbureau.
De vakbond in België wordt bovendien niet geconfronteerd met een dalend lidmaatschap, waardoor er op het eerste gezicht geen druk op de ketel staat om veranderingen
in de organisatie door te voeren. Het individualiseringsproces, dat zich uit in onder
meer de groei van het flexwerk en deeltijdwerk, resulteert in een grotere diversiteit in
het arbeidsbestel, maar ook in toenemende arbeidsonzekerheid. Deze evolutie lijkt tot
op zekere hoogte de vakbeweging in België in de kaart te spelen. Een verhoogd gevoel
van jobonzekerheid als men naar de toekomst kijkt (al dan niet veroorzaakt door faillissement of ontslag) onderscheidde in onze studie namelijk wel leden van niet-leden.
Dit betekent nog niet dat mensen omwille van jobonzekerheid lid worden van de vakbeweging, maar de resultaten zouden in die richting geïnterpreteerd kunnen worden.
Bovendien heeft Vlaams (De Witte, 1996) en Europees onderzoek (Waddington &
Hoffman, 2000) aangetoond dat de meeste mensen lid worden van de vakbond omdat
ze deze beschouwen als een soort van verzekering tegen problemen op het werk (Visser,
1995). Daarnaast is het risico op werkloosheid niet meer alleen bij arbeiders aanwezig,
maar geldt het vandaag voor alle werknemers (ook het management, dat weliswaar
hogere afscheidspremies bedingt), wat de aangroei van bediendecentrales (Vandaele,
2002) – uiteraard in samenhang met de kenniseconomie – mede kan verklaren. In lijn
hiermee constateert Visser (2006) dat in andere Europese landen (zoals Zweden en
Denemarken) waar de vakbonden een belangrijke rol spelen – als onderaannemer van
de staat – in de uitvoering van de sociale zekerheid, via de werkloosheidsuitkering, de
vakbond stand houdt. Met andere woorden, onzekerheid als gevolg van het individualiseringsproces lijkt de solidariteit en machtsbasis in termen van legitimiteit en representativiteit van de vakbond evenmin onder druk te zetten.
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Hier staat echter tegenover dat een vakbeweging gebaseerd is op tweezijdige solidariteit.
Individuen die in België lid zijn van de vakbeweging en werkonzekerheid ervaren, blijken
eerder geneigd te zijn deze te verlaten omwille van een ervaren psychologische contractbreuk (De Witte et al., 2008). Maar intenties zijn nog geen gedrag. Waar zouden
deze mensen immers naartoe trekken? Zoals reeds aangehaald, is er geen concurrerend
alternatief en werkgevers hebben ook behoefte aan sociale rust door een stabiele en
betrouwbare vakbond waarmee zij kunnen overleggen en bindende afspraken kunnen
maken.
De finale vraag is dus of een hoge syndicalisatiegraad wel een indicator is van een
‘sterke’ vakbond in termen van belangenbehartiging. Anders gesteld, kan de vakbeweging vandaag bijvoorbeeld nog werkzekerheid waarborgen? De economie is vandaag
hoe langer hoe meer globaal georganiseerd, waardoor het (vaak lokaal) management
ook maar dient uit te voeren wat elders beslist werd. Daartegenover is de Belgische
vakbond lokaal georganiseerd, nog verzuild en met deelorganisaties naar arbeiders en
bedienden (die nog een verschillend statuut hebben). De lokale vakbeweging kan
hierdoor steeds minder jobzekerheid afdwingen, omdat de krachten en beslissingscentra
zich op een globaal niveau bevinden. Vandaag verliest de vakbond dus niet aan macht
omwille van potentiële actiebereidheid van de leden, of in termen van hun representativiteit, maar wel doordat deze machtsbasis aan invloed verliest in een wereldwijde
economie. Hierdoor kan de vakbeweging steeds minder de terugruil naar hun leden
(die lidgeld betalen, maar dit via de syndicale premie wel gedeeltelijk terugkrijgen)
waarborgen. De wederkerige solidariteit komt op deze manier onder druk te staan.
Gevolgen op lange termijn, zonder het ontstaan van een ernstig alternatief, zijn
moeilijk te voorspellen. Zou het ooit zo ver komen dat vakbondsleden betogen tegen
de top van de vakbeweging omdat zij zich bedrogen voelen?
De uitdaging voor de vakbeweging lijkt dan ook tweeledig. Ten eerste dient men de
organisatieconfiguratie aan te passen aan de nieuwe en snellere, wereldwijde economie.
Hierdoor zou de wederkerige solidariteit mogelijk minder onder druk komen te staan,
omdat er onderhandeld kan worden met echte beslissingnemers. Anderzijds controleren
deze globale werkgevers ook niet alle factoren die het individualiseringsproces verder
duwen. Bijgevolg dient de vakbeweging de collectieve belangenbehartiging eveneens
bij te sturen met een langere termijnvisie, wil ze de wederkerige solidariteit blijven
waarborgen. Aandacht voor de permanente inzetbaarheid van mensen (‘employability’),
en dus op werkzekerheid spelen voor een (loop)baan in plaats van op specifieke jobzekerheid, zou een start kunnen zijn bij het herdefiniëren van de strategische doelstellingen van de vakbond.
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Vakbondslidmaatschap in Nederland: nooit serieus over
nagedacht!
Rien Huiskamp en Peter Smulders*
In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan vakbondslidmaatschap in Nederland en
aan motieven om geen lid te worden. Aan het beeld over vakbondslidmaatschap dat sinds
de jaren tachtig van de vorige eeuw naar voren komt, zowel in nationaal als internationaal
onderzoek, is weinig veranderd. De kans dat vrouwen, jongeren, niet-westerse allochtonen, deeltijders en tijdelijke krachten lid zijn is kleiner dan dat mannen, ouderen, autochtonen, voltijders en vaste krachten dat zijn. Niet alleen is het verloop onder leden van
vakbonden hoog, vakbonden hebben ook moeite om niet-leden te bereiken: 40% denkt
niet serieus over het lidmaatschap na. Voor het beleid is de vraag is dus niet alleen hoe
de leden vast te houden, maar ook hoe niet-leden aan te zetten tot nadenken over het
lidmaatschap. Dit vraagt om marketingstrategieën naar onderscheidbare doelgroepen.
Kijken we naar theoretische verklaringen, dan blijken zowel de voice-theorie als de social
custom-theorie een substantiële bijdrage te leveren aan de verklaring van lidmaatschap
en van niet-lidmaatschap. Deze theorieën concurreren dus niet met elkaar. Wel is het
zo dat de steun voor de voice-theorie minder evident is, meer hypothesen in het kader
van die theorie worden namelijk verworpen.
Trefwoorden: vakbondslidmaatschap, motieven voor niet-lidmaatschap, voice-theorie, social
custom-theorie

Inleiding
Na een piek eind jaren 1970, zet begin jaren tachtig een daling in van het vakbondslidmaatschap en daarmee de organisatiegraad (i.c. het aandeel vakbondsleden in de werkende beroepsbevolking). Checchi & Visser (2005) spreken van een aanhoudende daling
(’pattern persistence’) in vele Europese landen met enkele uitzonderingen (denk aan
België). Nederland is bij uitstek een voorbeeld van een land met een aanhoudende daling.
Lag de organisatiegraad in de periode 1950-1980 boven de 35%, later daalde deze van
28% naar 21% in 2008 (Van Cruchten & Kuijpers, 2009). Het vakbondslidmaatschap
is daarbij een dynamisch proces geworden met een grote instroom en uitstroom van
leden. Zo constateert Van den Putte (1995) dat in Nederland tegenover elke vijf leden
die worden ingeschreven, vier leden worden uitgeschreven. De gemiddelde lengte van
het lidmaatschap is vijf jaar en van de opzeggers is bijna de helft lid voor een periode
van maximaal drie jaar. Vaone (2006) stelt een soortgelijke lengte (zes jaar) vast bij
Italiaanse vakbonden. Het verloop van vakbondsleden is dramatisch toegenomen: een
derde van het ledenbestand van de grote Italiaanse vakbondsconfederatie CGIL stroomt
jaarlijks in en uit. Vrouwen, jongeren en deeltijders zeggen vaker op dan mannen, ouderen en voltijders, en zo wordt de scheefgroei in het ledenbestand versterkt (Van den
Putte, 1995; Vaone, 2006). Uit analyses in Duitsland (Schnabel & Wagner, 2006) blijkt
bovendien dat factoren, die de kans op lidmaatschap in 1980 groter maakten, in 2004
een minder pregnante rol spelen. Traditionele determinanten van vakbondslidmaat*
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schap, zoals werkzaam zijn in een voltijdbaan of het succesvol afgerond hebben van
het leerlingstelsel, zijn minder relevant.
Veel onderzoek was gericht op de instroom, dus op het proces van lid worden. De toepassing van de voice-theorie (Hirschman, 1970; Freeman & Medoff, 1984) op de vakbeweging is lange tijd dominant geweest in het verklaren van het lidmaatschap van
vakbonden, vooral in de Verenigde Staten (Hartley, 1992). Werknemers die ontevreden
zijn met het salaris of zwaar, eentonig of gevaarlijk werk verrichten, willen hun ongenoegen en protest uiten. Ze zoeken een collectieve stem om sterker te staan tegenover
de werkgever. Ze verwachten dat vakbonden als collectieve organisatie verbeteringen
kunnen realiseren. Een uitzondering op de dominantie van de voice-theorie, ook internationaal gezien, vormt een reeks publicaties in Nederland over lid worden en lidmaatschap opzeggen als een individuele keuze in een participatieproces (Klandermans,
1986; Klandermans & Visser, 1995). Deze auteurs bouwen voort op onderzoek van de
Nederlander Van der Vall (1963). De kans op lidmaatschap is, zo blijkt uit hun publicaties, het grootst direct na de eerste toetreding tot de arbeidsmarkt, bij de aanvang van
de loopbaan. Als werknemers na de eerste toetreding niet snel lid worden, neemt de
kans af dat ze dan later wel doen (Van Rij, 1995). Een uitwerking hiervan is de ‘social
custom’- of sociale-gewoontetheorie (Visser, 2002; Checchi & Visser, 2005). Deze theorie gaat ervan uit dat een belangrijke verklaring voor niet-lidmaatschap ligt in de
erosie van de norm, de gewoonte om vakbondslid te worden. Een werknemer die toetreedt tot de arbeidsmarkt in een omgeving (bedrijf, familie of buurt) waar vakbondslidmaatschap iets vanzelfsprekends is, zal sneller lid worden. Sociale verbanden met
een hoge norm voor vakbondslidmaatschap zijn bijna geheel verdwenen.

Onderzoeksvragen en hypothesen
Waddington & Whitston (1997) spreken in de Britse situatie van de ‘inability of unions
to make contact with (…) potential members.’ De vraag is echter niet alleen of vakbonden moeilijk contact kunnen leggen met werknemers, maar of werknemers wel bereikt
willen worden. Schnabel & Wagner (2005) benadrukken het belang van het zogenaamde
‘never-membership’, het niet-lid (willen) worden (in Duitsland geschat op 54-59% van
de werknemers). In dit artikel staan daarom twee vragen centraal:
1
2

Wat is de bijdrage van de voice-theorie en de social custom-theorie aan de verklaring
van het lid worden van een vakbond?
Wat is de bijdrage van de voice-theorie en de social custom-theorie aan de verklaring
van het niet lid (willen) worden?

Kans op lidmaatschap
Uit de literatuur blijkt dat ontevredenheid met het salaris samenhangt met een grotere
kans op lidmaatschap (Kochan, 1980; Youngblood et al., 1984; Guest & Dewe, 1988;
Kerr, 1990). Over de relatie tussen vakbondslidmaatschap en onzekerheid over het
werk zijn de resultaten verdeeld. Steijn (2000) vond voor baanonzekerheid in Nederland
geen verband voor de jaren 1992 en 1994, maar wel voor 1996. Van Vuuren (1990)
vond geen verband voor Nederland, maar De Witte (2000) wel voor België en Guest
en Dewe (1988) voor het Verenigd Koninkrijk. Wij volgen de klassieke redenering dat
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baanonzekerheid de positie van de werknemer aantast en dat werknemers de bescherming van een vakbond zoeken (De Witte, 1999; Steijn, 2000). We volgen de klassieke
redenering ook voor zware arbeidsomstandigheden en geestdodend werk.
Hypothese 1a: Deze luidt conform de voice-theorie dat werknemers

• die ontevreden zijn met hun salaris;
• die een grote reorganisatie meegemaakt hebben of baanonzekerheid ervaren;
• die in ploegendienst, onder gevaarlijke omstandigheden en onder hoge tijdsdruk
werken;

• en die werken met beperkte autonomie of weinig variatie in het werk;
vaker vakbondslid zijn dan hun tegenpolen.
In het kader van het sociale-gewoonteperspectief kan worden opgemerkt dat steeds
minder jongeren bij het betreden van de arbeidsmarkt lid van een vakbond worden.
Het is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend dat collega’s op het werk jongeren
hierover aanspreken (Van Rij, 1995). Vergelijkend onderzoek in EU-landen geeft een
wisselend beeld van de samenhang tussen herkomst en organisatiegraad. Voor sommige
landen gaat die op, voor andere niet (Schnabel & Wagner, 2005). We verwachten een
hogere organisatiegraad onder autochtonen dan onder allochtonen, want het ligt in
de verwachting dat klassieke overdrachtmechanismen en de vanzelfsprekendheid van
lidmaatschap onder autochtonen groter zijn dan onder allochtonen. Bij een tijdelijke
aanstelling is de toetreding tot de arbeidsmarkt ook van tijdelijke aard, en deze werknemers zullen in mindere mate direct aansluitend op het betreden van de arbeidsmarkt
lid worden. Dezelfde redenering volgen wij voor vooral kleine deeltijders, ze zijn slechts
partieel toegetreden tot de arbeidsmarkt. Ten slotte voegen we de aanwezigheid van
een CAO toe. Als een organisatie onder een CAO valt, is ons vermoeden, dan wordt de
werknemer meer geconfronteerd met de partijen die deze namens de werknemers afsluiten, de vakbonden.
Hypothese 1b: Deze luidt conform de sociale-gewoontetheorie daarom:

• oudere werknemers zijn vaker lid dan jongere;
• autochtone werknemers zijn vaker lid dan allochtone;
• werknemers met een vast dienstverband zijn vaker lid dan met een tijdelijk dienstverband;

• voltijders zijn vaker lid dan (kleine) deeltijders;
• werknemers in een bedrijf dat onder een CAO valt zijn vaker lid dan werknemers
in een bedrijf zonder CAO.

Motieven om geen lid te worden
Wij hebben de niet-vakbondsleden gevraagd waarom zij geen lid zijn van de vakbond.
Ongeveer 14% van de niet-leden geeft aan dat het lidmaatschap te duur is, zij voeren
dus een prijsmotief op. Respectievelijk 15% en 8% van de niet-leden zegt dat de vakbonden geen invloed (meer) hebben op hun arbeidsvoorwaarden of niet goed voor hun
belangen opkomen. Dus 23% voert, in termen van Van den Putte (1995), een productmotief aan. De grootste groep, 42%, zegt dat ze nooit serieus over het vakbondslidmaatTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 26 (2): 197-210
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schap hebben nagedacht. Ten slotte geeft 21% van de niet-leden een ‘andere reden’
op.
De hypothesen over motieven voor niet-lidmaatschap spitsen wij toe op het meest
genoemde motief, het nooit serieus over het vakbondslidmaatschap nagedacht hebben.
Hypothese 2a: Deze luidt, conform de voice-theorie: werknemers die ontevreden zijn
met hun salaris, onder zware arbeidsomstandigheden werken, geestdodend werk verrichten en onzekerheid in het werk ervaren, noemen minder vaak het ‘nooit serieus
over nagedacht’-motief dan hun tegenpolen. Immers, ze denken na over de vraag of
er een organisatie is, die hun belangen tot uitdrukking kan brengen. Ze zoeken of zijn
op zoek naar een collectieve stem.
Hypothese 2b: Deze luidt, conform de sociale-gewoontetheorie: jongeren, allochtonen,
werknemers met een tijdelijk dienstverband, (kleine) deeltijders en werknemers zonder
een CAO noemen vaker het ‘nooit serieus over nagedacht’-motief dan ouderen, autochtonen, werknemers met een vast dienstverband, voltijders en werknemers onder een
CAO. Zij hebben een grotere kans niet met de vakbond in aanraking te zijn gekomen.
Ten slotte zij vermeld dat we vier controlevariabelen hanteren: geslacht, opleiding,
bedrijfsgrootte en private versus publieke sector.

Methode
Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden zijn analyses uitgevoerd op de
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2007. De Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalig periodiek onderzoek naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland. De versie 2007 is de vierde meting, na die van
2003, 2005 en 2006. De methodologie van de NEA is uitvoerig beschreven door Van
den Bossche et al. (2008). De steekproef is getrokken uit het zogenoemde banenbestand
van het CBS. In 2007 werd de NEA ingevuld door 22.759 werknemers van 15 tot 65
jaar (32,8% respons). Deze respons is gangbaar bij dit type steekproefonderzoek. De
enquête kon zowel schriftelijk als via internet worden ingevuld. Circa 80% van de respondenten verkoos de schriftelijke variant en 20% de webversie. Omdat bij de steekproeftrekking het risico op selectiviteit vanwege non-respons niet volledig valt uit te
sluiten, is in de NEA weging toegepast. Deze weging vond plaats op basis van geslacht,
leeftijd, herkomst, bedrijfstak, regio, stedelijkheid en opleidingsniveau. De NEAsteekproef vormt een representatieve afspiegeling van het werkzame deel van de Nederlandse beroepsbevolking, exclusief zelfstandigen. Voor een uitgebreide bespreking
van de inhoud en de kwaliteit van de NEA verwijzen we naar Van den Bossche et al.
(2008).
De twee afhankelijke variabelen in het onderzoek zijn respectievelijk:
1
2
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Bent u lid van een vakbond? (ja-nee);
Zo nee, waarom bent u geen lid van een vakbond? (De vijf mogelijke antwoorden:
(a) ik vind het lidmaatschap te duur; (b) ik heb er nooit serieus over nagedacht om
lid te worden; (c) vakbonden hebben geen invloed (meer) op mijn arbeidsvoorwaarden; (d) vakbonden komen niet goed op voor mijn belangen; (e) anders).
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De onafhankelijke variabelen:
We komen tot de volgende indeling van de drie sets van voorspellers van lidmaatschap:
1

2
3

Acht voice-indicatoren: salarisontevredenheid, arbeidsomstandigheden (ploegendienst, gevaarlijk werk en werkdruk), twee taakkenmerken (gebrek aan autonomie
en gebrek aan variatie in het werk), reorganisatie meegemaakt hebbend en baanonzekerheid;
Vijf social custom-indicatoren: leeftijd, herkomst, vaste versus tijdelijke dienst,
aantal arbeidsuren, en of het bedrijf al dan niet een CAO heeft;
Vier controlevariabelen: geslacht, opleiding, bedrijfsgrootte en private versus publieke sector.

Meer in concreto:
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Salaristevredenheid (vanwege de wat scheve verdeling zijn de vijf antwoordcategorieën omgescoord tot drie: zeer ontevreden, gemiddeld tevreden, zeer tevreden);
Werkt u in ploegendienst? (regelmatig, soms, niet);
Moet u gevaarlijk werk doen? (regelmatig, soms, niet);
Werkdruk (gemiddelde score van vier vragen: moet u erg snel werken? moet u heel
veel werk doen? moet u extra hard werken? is uw werk hectisch? Antwoordcategorieën: nooit, soms, vaak, altijd);
Autonomie in het werk (gemiddelde score van vijf vragen: kunt u zelf beslissen
hoe u uw werk uitvoert? bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden? kunt
u zelf uw werktempo regelen? moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om
bepaalde dingen te doen? kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt? Antwoordcategorieën: ja meestal, ja soms, nee);
Werkvariatie (gemiddelde score van drie vragen: is uw werk gevarieerd? vereist
uw baan dat u nieuwe dingen leert? vereist uw baan creativiteit? Antwoordcategorieën: nooit, soms, vaak, altijd);
Grote reorganisatie meegemaakt in laatste 12 maanden (niet-wel);
Baanonzekerheid (gemiddelde score op twee vragen: loopt u het risico om uw baan
te verliezen? maakt u zich zorgen over het behoud van uw baan? Antwoordcategorieën: ja, nee).
Leeftijd (15-64 jaar; samengevoegd tot drie categorieën: 15-24 jaar, 25-54 jaar en
55-64 jaar);
Herkomst (later toegevoegd door het CBS: autochtoon, westerse allochtoon resp.
niet-westerse allochtoon);
Type arbeidscontract of dienstverband (vast voor onbepaalde tijd inclusief tijdelijk
met uitzicht op vast versus tijdelijk voor bepaalde tijd, inclusief uitzendkracht,
oproepkracht/invalkracht);
Aantal contracturen per week (resp. 0-16 uur per week, 17-32 uur per week, 33+
uur per week);
Bedrijf heeft een CAO (ja, nee, weet niet);
Geslacht (man, vrouw);
Opleiding (samengevoegd tot drie categorieën: laag (= VBO), midden (HAVO-MBO)
en hoog (HBO-WO);
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16 Bedrijfsgrootte (de zes antwoordcategorieën in de vragenlijst samengevoegd tot
twee: 1 t/m 9 personen resp. 10 of meer personen);
17 Bedrijfssector (elf bedrijfssectoren samengevoegd tot twee, namelijk private versus
publieke sector; de laatste bestaande uit openbaar bestuur, onderwijs en gezondheidszorg);
Voor de herkomst en de psychometrische eigenschappen van de boven vermelde
schalen (onder andere Cronbachs alfa’s) wordt verwezen naar Van den Bossche et al.
(2008).

Resultaten
Vakbondslidmaatschap
Tabel 1 biedt een overzicht van de resultaten van de logistische-regressieanalyse met
de ‘voorspellers’ en al dan niet vakbondslidmaatschap als afhankelijke variabele. Met
deze multivariate methode wordt steeds de invloed van de andere ‘voorspellers’ onder
controle gehouden.
Om te beginnen is het relevant te vermelden dat gemiddeld 26% van de werknemers
in de steekproef in 2007 vakbondslid is en 74% dus niet. Eerst behandelen we de variabelen voor de voice-theorie, daarna voor de social custom-theorie.
Salaristevredenheid en werkdruk spelen – tegen de verwachting in – geen rol. Het
taakkenmerk gevarieerd werk is slechts licht relevant. Werknemers met een lagere
autonomie in het werk zijn daarentegen wel vaker lid (28% versus 24%). Wat betreft
zware arbeidsomstandigheden: werknemers die ploegendienst draaien en gevaarlijk
werk hebben zijn vaker vakbondslid (36-47% versus 22-24%). De kenmerken die onzekerheid indiceren (het meemaken van een bedrijfsreorganisatie en baanonzekerheid)
vergroten de kans op lidmaatschap (31-34% versus 24%). Hypothese 1a is derhalve
bevestigd, behalve voor de variabelen salaristevredenheid, werkdruk en afwisselend
werk.
In het kader van de social custom-theorie blijkt dat de leeftijd er sterk toe doet: ouderen
zijn vaker lid dan jongeren, vooral de leeftijdscategorie 55-64 jaar, waarvan 40% lid is.
De herkomst ligt genuanceerd: alleen werknemers met een niet-westerse herkomst
zijn minder georganiseerd dan autochtone werknemers (23 versus 26%). Werknemers
met werk met tijdelijke kenmerken (voor bepaalde tijd, uitzendkracht, oproep-/invalkracht) zijn veel minder vaak lid dan werknemers met een vaste baan (14%-27%). Ook
het aantal contracturen per week speelt een grote rol: hoe meer uren, hoe groter de
kans is op lidmaatschap (boven de 41 uur lijkt het tij een beetje te keren). Werknemers
werkzaam in een organisatie zonder CAO of die van het bestaan daarvan niet op de
hoogte zijn, zijn minder georganiseerd (11-12% versus 29%). Hiermee is hypothese
1b bevestigd voor alle variabelen.
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Tabel 1

Resultaat logistische regressie-analyse met vakbondslidmaatschap als afhankelijke variabele

Voice indicatoren
Salaristevredenheid

Ploegendienst

Gevaarlijk werk doen

Werkdruk

Autonomie in het werk

Gevarieerd werk

Grote reorganisatie
Werkonzekerheid
Social custom indicatoren
Leeftijd

Herkomstgroep

Arbeidscontract/dienstverband
Aantal contracturen

Bedrijf heeft CAO

Controlevariabelen
Geslacht
Opleiding

N

% lid

Sign.

Zeer ontevreden
Gemiddeld tevreden
Zeer tevreden
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Nooit
Soms
Vaak
Altijd
Ja meestal
Ja soms
Nee
Nooit
Soms
Vaak
Altijd
Geen reorganisatie
Wel reorganisatie
Nee
Ja

982
17068
1504
2345
436
16773
666
3291
15597
796
10560
7065
1133
11834
6407
1313
741
5937
10082
2794
16136
3418
15210
4344

27
26
22
37
33
24
47
36
23
22
25
27
27
24
29
27
20
23
27
29
24
34
24
31

Ref
,506
,140
Ref
,000
,000
Ref
,617
,000
Ref
,829
,562
,975
Ref
,000
,000
Ref
,602
,046
,007
Ref
,000
Ref
,000

15-24 jaar
25-54 jaar
55-64 jaar
Autochtoon
Westerse allochtoon
Niet-westerse
allocht.
Vaste dienst
Tijdelijke dienst
0-16 uur per week
17-32 uur per week
33+ uur per week
Ja
Nee
Weet niet

2010
14773
2771
17199
1401
954

12
25
40
26
25
23

Ref
,000
,000
Ref
,031
,000

18170
1384
2170
6394
10990
16174
2407
973

27
14
13
24
29
29
11
12

Ref
,000
Ref
,000
,000
Ref
,000
,000

9625
9929
4038
8002

31
20
27
26

Ref
,000
Ref
,384

7514

25

,060

Man
Vrouw
Laag (<=VBO)
Midden (HAVOMBO)
Hoog (HBO-WO)
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Exp(B)

1,054
,859
,735
,452
1,060
,767
,980
,945
,996
1,362
1,430
1,056
1,231
1,348
1,217
1,416

2,243
4,467
,871
,764

,602
1,585
1,861
,370
,468

,627
,961
,904
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Bedrijfsgrootte
Sector

1 t/m 9 personen
10 of meer personen
Private sector
Publieke sector

N
2471
17083
11775
7779

Nagelkerke R2

% lid
17
27
23
32

Sign.
Ref
,000
Ref
,000

Exp(B)
1,234
1,646
,162

0 = nee; 1 = ja; n = 19554

Wat betreft de controle variabelen kan nog worden opgemerkt dat mannen vaker lid
zijn dan vrouwen (31 versus 20%), en werknemers in een groot bedrijf vaker dan in
een klein bedrijf (27 versus 17%), en werknemers uit de publieke sector vaker dan die
uit de private sector (32 versus 23%). Opleiding speelt geen significante rol bij het lid
zijn van een vakbond.

Motieven om geen lid te zijn
Tabel 2 biedt de resultaten naar type variabelen. Zoals onder de tabel vermeld staat,
zijn de vermelde percentages rijpercentages, ze tellen per rij op tot 100. Maar de toetsen
en symbolen hebben betrekking op verticale (kolom-) vergelijkingen van de percentages.
Ze zijn getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Gemiddelden zijn getoetst met
de t-toets. Het contrast is telkens: ‘subgroep’ versus ‘overige cases’.
Het prijsmotief (vakbondslidmaatschap is te duur) wordt gemiddeld door 14% van alle
werknemers gegeven. Het wordt het meest gegeven door:

•
•
•
•

werknemers die ontevreden zijn over hun salaris (24%);
werknemers die in ploegendienst werken (21%);
werknemers die gevaarlijk werk doen (20%);
werknemers uit de publieke sector (19%),

en het minst door

• jongeren (6%) en
• werknemers die in een bedrijf werken zonder CAO (5%).
Het productmotief om geen lid te zijn van een vakbond wordt door respectievelijk 15%
(vakbond heeft geen invloed op mijn arbeidsvoorwaarden) en 8% (vakbond komt niet
goed op voor mijn belangen) van de werknemers gegeven. Bij wie speelt het productmotief de grootste rol? Dit is bij mannen, ouderen, hoog opgeleiden, werknemers in
vaste dient en fulltimers. Dit lijken de geïnformeerde en geïnvolveerde werkenden in
Nederland te zijn. Het productmotief wordt het minst als reden gegeven door vrouwen,
jongeren, laag opgeleiden, tijdelijke werknemers en parttimers.
Het motief ‘nooit serieus nagedacht om lid te worden’ wordt gemiddeld in Nederland
door een groot percentage werknemers gegeven (42%). Bovengemiddeld scoren op dit
motief: jongeren (64%), niet-westerse allochtonen (51%), tijdelijke werknemers (51%),
vrouwen (48%) en parttimers (47%). Ook bij werknemers die in een bedrijf werken
met een CAO komt dit motief bovengemiddeld voor (45%).
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Tabel 2

Redenen waarom geen lid van een vakbond

Totaal
Voice indicatoren
Salaristevredenheid
Zeer ontevreden
Gemiddeld
tevreden
Zeer tevreden
Ploegendienst
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Gevaarlijk
werk doen
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Werkdruk
Nooit
Soms
Vaak
Altijd
Autonomie in
werk
Ja meestal
Ja soms
Nee
Gevarieerd
werk
Nooit
Soms
Vaak
Altijd
Grote reorganisatie
Geen reorganisatie
Wel reorganisatie
Baanonzekerheid
Nee
Ja
Social custom
indicatoren
Leeftijd
15-24 jaar
25-54 jaar

LidmaatGeen Komt niet
Nooit
schap te invloed op
goed op serieus naduur
mijn voor mijn
gedacht
arbeids- belangen om lid te
voorworden
waarden
14%
15%
8%
42%

24% +

14%

14%

15%

10%
8% –

Andere
reden

Totaal %

Totaal N

21%

100%

15.991

35% –

17% –

100%

874

42% +

21%

100%

13645

8% –

19% +

10%

40%

23%

100%

1328

21% +
18%
13% –

9% –
9% –
17% +

10% +
10%
8% –

44%
46%
41%

17% –
17%
21% +

100%
100%
100%

1609
335
13480

20% +
20% +
13% –

15%
13% –
16% +

16% +
9%
8% –

33% –
40%
42% +

16%
18% –
21% +

100%
100%
100%

409
2483
12910

15%
14%
14%
16%

14%
14% –
18% +
21% +

4%
7%
10%
12%

–
–
+
+

41%
44% +
40% –
30% –

27% +
21%
19% –
20%

100%
100%
100%
100%

792
8706
5435
897

12% –
16% +
18% +

19% +
11% –
9% –

9% +
8%
7%

40% –
45% +
42%

21%
20%
24% +

100%
100%
100%

9524
5130
1159

16%
14%
14%
13%

9%
14%
17%
18%

6%
7% –
9%
11% +

42%
45% +
41%
37% –

26% +
20%
20%
21%

100%
100%
100%
100%

794
5264
7743
2053

14% –

16%

8% –

42%

21% +

100%

13179

16% +

14%

12% +

40%

19% –

100%

2262

13% –
16% +

15%
16%

8% –
11% +

43% +
37% –

21%
20%

100%
100%

12489
3353

6% –
15% +

6% –
16% +

2% –
9% +

64% +
40% –

22%
20% –

100%
100%

2245
11897

–
–
+
+
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55-64 jaar
Herkomstgroep
Autochtoon
Westerse
allochtoon
Niet-westerse
allocht.
Arbeidscontract
Vaste dienst
Tijdelijke dienst
Aantal
contracturen
0-16 uur per
week
17-32 uur per
week
33+ uur per
week
Bedrijf heeft
CAO
Ja
Nee
Weet ik niet
Controlevariabelen
Geslacht
Man
Vrouw
Opleiding
Laag (≤ VBO)
Midden (HAVOMBO)
Hoog (HBOWO)
Bedrijfsgrootte
1 t/m 9
personen
10 of meer
personen
Sector
Private sector
Publieke sector

LidmaatGeen Komt niet
Nooit
schap te invloed op
goed op serieus naduur
mijn voor mijn
gedacht
arbeids- belangen om lid te
voorworden
waarden
15%
22% +
13% +
25% –

Andere
reden

Totaal %

Totaal N

24% +

100%

1850

14%
12%

16% +
16%

9% +
8%

40% –
43%

21%
22%

100%
100%

13327
1337

15%

10% –

5% –

51% +

19%

100%

1327

14% +
9% –

16% +
10% –

9% +
4% –

41% –
51% +

20% –
27% +

100%
100%

14213
1501

11% –

11% –

3% –

47% +

28% +

100%

2084

16% +

12% –

6% –

46% +

20%

100%

4797

13%

18% +

11% +

38% –

19% –

100%

8908

16% +
5% –
10% –

10% –
42% +
11% –

9% +
6% –
2% –

45% +
24% –
50% +

20% –
24% +
27% +

100%
100%
100%

12042
2460
1186

13%
15%

19% +
12% –

12% +
5% –

36% –
48% +

21%
21%

100%
100%

8199
7793

17% +
15% +

11% –
14% –

7% –
8%

42%
44% +

23% +
20% –

100%
100%

4071
6985

10% –

21% +

10% +

38% –

20%

100%

4857

11% –

19% +

5% –

41%

24% +

100%

2518

14% +

15% –

9% +

42%

20% –

100%

13098

12% –
19% +

18% +
8% –

8%
9%

40% –
45% +

21%
20%

100%
100%

11355
4636

Percentages zijn rij-percentages, en zijn getoetst met de Pearson Chi-kwadraattest (verticale vergelijkingen).
Het contrast is telkens: ‘subgroep’ versus ‘overige cases’. + of - = p < .01

Hypothese 2a, toegespitst op het motief ‘nooit serieus nagedacht om lid te worden’ is
verworpen voor gevarieerd werk, ploegendienst, meemaken van een grote reorganisatie
en autonomie in het werk en bevestigd voor salaristevredenheid, werkdruk, gevaarlijk
werk en baanzekerheid.
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Hypothese 2b, toegespitst op het motief ‘nooit serieus nagedacht om lid te worden’ is
verworpen voor aanwezigheid van een CAO en bevestigd voor leeftijd, herkomst, arbeidscontract en aantal contracturen. Jongeren, allochtone werknemers van nietwesterse herkomst, tijdelijke medewerkers en deeltijders zeggen namelijk veel vaker
dat ze nooit serieus over het vakbondslidmaatschap hebben nagedacht.

Conclusie en discussie
Het beeld dat voor het eerst halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw naar voren
kwam, zowel in nationaal als internationaal onderzoek, is weinig veranderd. Toen kon
de vakbeweging, het mannenbolwerk, de nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt zoals
vrouwen, jongeren, allochtonen, werknemers met een tijdelijke dienstverband en
deeltijders niet zo ver krijgen om lid te worden. Dat gaat nog steeds op, ondanks de
extra wervingsinspanningen die vakbonden op dit punt sindsdien gepleegd hebben.
Anno 2007 is de kans kleiner dat vrouwen, jongeren, niet-westerse allochtonen, deeltijders en tijdelijke krachten lid zijn dan mannen, ouderen, autochtonen, voltijders en
vaste krachten.
Als we kijken naar motieven voor niet-lidmaatschap zien we enkele opvallende patronen.
Een eerste patroon treffen we aan onder jongeren van 15-24 jaar, werknemers met
een klein aantal contracturen en werknemers met een tijdelijk dienstverband. Zij vinden
het vakbondslidmaatschap niet te duur, staan positief tegenover het product vakbond,
maar denken er vaker niet serieus over na. Daartegenover is er een tweede patroon
onder werknemers die het lidmaatschap duur vinden, relatief vaker serieus nagedacht
hebben over lidmaatschap, maar negatief zijn over het product vakbond. Het zijn
werknemers van 25-54 jaar en werknemers met een vaste aanstelling. Een derde patroon
treffen we aan onder hoogopgeleiden en werknemers met veel autonomie in het werk.
Zij vinden het lidmaatschap niet te duur, denken er vaker over na, maar twijfelen over
het nut van het product vakbond in hun positie.
Stelden Klandermans & Visser (1995) reeds in de jaren negentig vast dat het probleem
van de vakbond lag in het hoge verloop van leden, uit dit onderzoek blijkt dat de vakbond moeite heeft om werknemers te bereiken. Veel werknemers zijn geen lid omdat
ze niet serieus over het lidmaatschap nadenken. De vraag is dus niet alleen meer ‘hoe
hou ik mijn leden vast’, maar ook vooral ‘hoe zet ik niet-leden aan tot nadenken over
lidmaatschap’. Het vraagt om marketingstrategieën naar onderscheidbare doelgroepen.
De drie onderkende patronen vormen een leidraad:

• de werknemers in het eerste patroon, jongeren en meer kwetsbare groepen, zijn de
outsiders. Ze hebben een latent positief beeld van de vakbeweging en de prijs lijkt
niet doorslaggevend. De vakbonden moeten hen meer tot het nadenken over lidmaatschap aanzetten, maar het is de vraag is of zij wel echt van de kosten van het
lidmaatschap op de hoogte zijn en daar alsnog van terugschrikken;
• de werknemers in het tweede patroon zijn de insiders, de middengroepen die al
langer op de arbeidsmarkt vertoeven met een vaste aanstelling. Ze vinden het product
vakbond niet (meer) relevant en vinden de prijs te hoog. Het is een kritische (of teleurgestelde?) groep, die wel over het lidmaatschap nadenkt en misschien te lokken
is met een forse prijsverlaging of een meer op hen afgestemd vakbondsbeleid. Belangrijker is echter dat het product vakbond voor hen weer van betekenis wordt;
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• de werknemers in het derde patroon zijn hogere groepen, werknemers met hoge
opleiding en autonomie in het werk. Ze vinden het product vakbond minder relevant
voor hun positie, maar de prijs speelt geen overwegende rol. Deze werknemers
kunnen mogelijk lid worden als het algemeen maatschappelijk nut van vakbonden
benadrukt wordt.
Kijken we naar theoretische verklaringen, dan blijken de voice-theorie en de social
custom-theorie alle twee een substantiële bijdrage te leveren aan het verklaren van
lidmaatschap en aan het motief om niet lid te worden. Ze zijn niet elkaars concurrent,
een indruk die soms gewekt is. Wel is het zo dat de steun voor de voice-theorie minder
evident is. Meer hypothesen in het kader van die theorie worden namelijk verworpen.
De voice-theorie zegt dat werknemers met geestdodend werk, onzekerheid in het werk
en ontevredenheid met het loon een ‘stem’ zoeken in de vakbeweging om hun belangen
kenbaar te maken en te verdedigen. Wat betreft de kans op lidmaatschap blijkt dat
werken in ploegendienst, onder gevaarlijke omstandigheden of in een taak met weinig
autonomie (kenmerken van zware, ongeschoolde arbeid) deze kans bevordert, maar
werken onder tijdsdruk en eentonig werk niet. Ervaren baanonzekerheid en het meemaken van een grote reorganisatie bevorderen eveneens – conform onze hypothese –
de kans op lidmaatschap. Ontevredenheid met het salaris verhoogt de kans op lidmaatschap niet. Waarschijnlijk zien werknemers naast de vakbond andere mogelijkheden
om ‘voice’ te geven aan hun wens voor een hoger salaris. Denk bijvoorbeeld aan een
opleiding of het solliciteren naar een andere baan. Beter werk is moeilijker te realiseren
dan een hoger salaris. Wat betreft de motieven voor niet-lidmaatschap blijkt dat
werknemers die ontevreden zijn over het salaris, een hoge werkdruk kennen, gevaarlijk
werk verrichten en baanonzekerheid ervaren vaker serieus nadenken over lid worden.
Hun werksituatie leidt daartoe, kan men zeggen. Maar andere factoren, zoals ploegendienst en reorganisatie, spelen geen rol.
De social custom-theorie, begin jaren tachtig in Nederland ontwikkeld (Klandermans
& Visser (1995), wordt in ons onderzoek bijna geheel bevestigd. Deze theorie zegt: de
kans op lidmaatschap is het grootst direct na de eerste toetreding tot de arbeidsmarkt,
bij de aanvang van de loopbaan. Als werknemers na de eerste toetreding niet snel lid
worden, neemt de kans af dat ze dan later wel doen. Bovendien stelt Visser (2002):
nieuwe toetreders komen in steeds mindere mate in een organisatie te werken waar
de norm is dat men lid wordt. En de kans dat nieuwe toetreders worden aangesproken
op lidmaatschap is klein geworden. Zeker nu onder de midden- en hogere groepen
personeel de mening heeft postgevat dat de vakbonden geen invloed (meer) hebben
op hun arbeidsvoorwaarden en niet voor hun belangen opkomen. En zeker nu werknemers door verschuivingen in de beroepsbevolking steeds vaker werkzaam zijn in sectoren als de handel en de financiële en zakelijke dienstverlening. Al sinds haar opkomst
in het begin van de twintigste eeuw heeft de vakbeweging in deze delen van de economie
met een lage organisatiegraad te kampen. De industrie met homogene beroepsgroepen
als drukkers, diamantbewerkers of metaalarbeiders, die bij de oprichting van de vakbonden voorop liepen, kent een lage kans op lidmaatschap.
Anno 2007 is de kans groter dat jongeren, niet-westerse allochtonen, deeltijders en
tijdelijke krachten niet serieus hebben nagedacht over het lidmaatschap in vergelijking
tot ouderen, autochtonen, voltijders en vaste krachten. Ze kijken de zaak (het lidmaatschap) langer aan, juist omdat ze er minder serieus over nadenken. Dat de aanwezigheid
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van een CAO wel een grotere kans biedt op meer lidmaatschap (29% versus 11-12%),
maar daarentegen vaker leidt tot minder serieus nadenken over lid worden (45% versus
24%), duidt er mogelijk op dat werknemers de CAO als iets vanzelfsprekends ervaren,
wat velen niet verder aanzet tot denken. Het is mogelijk een bevestiging van wat al
sinds jaren in de literatuur (Olson, 1965; Chaison & Dhavale, 1992; Booth & Bryan,
2004) wordt aangeduid als het free-riders-probleem: Werknemers kunnen gratis meeliften met de dienstverlening van de vakbonden. De vakbonden onderhandelen over
een CAO en de resultaten van die onderhandeling gelden door de wettelijke Algemeen
Verbindend Verklaring (AVV) voor alle werknemers in de bedrijven en sectoren die
onder die CAO vallen. Dus zonder contributie te betalen, krijgen niet-leden ook een
loonsverhoging. Juist omdat ze het ‘vakbondsproduct’ verkrijgen zonder ervoor te
betalen, denken werknemers niet serieus na over lid worden.
Wat betekent de kredietcrises anno 2009 voor het lidmaatschap en de ledenwerving?
Kan de ‘pattern persistence’ van dalende en lage organisatiegraden van Checchi &
Visser (2005) doorbroken worden? Recessies leiden meestal niet tot toename van het
aantal leden, zoals bijvoorbeeld in Nederland tijdens de ernstige recessie van 1982/83.
De eerste grote daling in de organisatiegraad in de jaren tachtig in Nederland liep parallel met de toenmalige sterk neergaande conjunctuur en toenemende werkeloosheid.
Economische neergang en stijgende werkloosheid leiden dus eerder tot een lagere dan
een hogere organisatiegraad. Om te voorkomen dat de neergaande conjunctuur in
1992/1993 en de oplopende werkloosheid opnieuw een deuk in het ledenbestand zou
slaan, nam de vakbeweging (met name de Industriebond FNV) het initiatief voor de
‘van werk naar werk bemiddeling’. Op dit moment staat deze aanpak door toedoen van
de vakbeweging opnieuw in het centrum van de aandacht. Bemiddeling van werk tot
werk, zonder uitstoot van de arbeidsmarkt, was niet alleen beter voor de werknemers,
maar ook voor het ledenbestand van de vakbonden. Hetzelfde geldt voor de deeltijdWW, die recent geïntroduceerd is en bedoeld is om (massa)ontslag te voorkomen. Dit
is niet alleen van belang voor het behoud van kansen op een baan, maar ook voor het
behoud van de vakbeweging. De crisis biedt de vakbonden overigens nieuwe kansen.
Zo wordt in de financiële sector de stijging van de topsalarissen gekoppeld aan de salarisstijging van het personeel. Dit betekent een versterking van de functie van de CAO.
Waar de afgelopen twintig jaar steeds meer groepen personeel (ook ‘gewone’ leidinggevenden en hoger opgeleiden) onder de werking van de CAO uitkropen, wordt de CAO
nu weer het referentiepunt voor de loonontwikkeling. Zo kan de vakbeweging weer
meer van betekenis worden voor de arbeidsvoorwaarden van grote groepen werknemers.
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Column
Meer mensen gezond aan het werk om ons
welvaartniveau te behouden
Rob Gründemann en Cees Wevers*
Het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd in Nederland te verhogen naar 67 jaar is door
de val van het kabinet voorlopig uitgesteld. Na de verkiezingen zal het onderwerp bij
de vorming van een nieuwe regering opnieuw op de agenda staan. Het is een thema
dat voor de continuering van onze welvaart van groot belang is. Daarbij zou de aandacht
niet eenzijdig gericht moeten zijn op de pensioenleeftijd. Uiteindelijk gaat het om het
thema kwaliteit van de arbeid, en dat zou weer hoog op de agenda moeten komen te
staan. Het gaat niet alleen om doorwerken, maar om het gezond en productief kunnen
(blijven) deelnemen aan de snel veranderende arbeidsmarkt. Daarvoor moeten
arbeidsorganisaties de arbeidsprocessen slimmer en duurzamer organiseren.
Het is genoegzaam bekend dat demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening) de komende decennia een grote invloed hebben op de arbeidsmarkt in ons land.
De grijze druk (het aantal 65-plussers als percentage van het aantal 20- tot 64-jarigen)
zal in de periode tot 2038 verdubbelen van 23% tot 46%. De (beroeps)bevolking zal
krimpen en er zullen tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan. Om de gevolgen hiervan
op te kunnen vangen moet de arbeidsparticipatie omhoog en zal een ieder die kan
werken ook daadwerkelijk aan de slag moeten. Maar dat alleen is niet voldoende. Economische berekeningen laten zien dat een verhoogde arbeidsparticipatie niet genoeg
oplevert om de kosten van de vergrijzing op te vangen en dat daarnaast een substantiële
groei van de arbeidsproductiviteit noodzakelijk is (Storm & Naastepad, 2008).
De bereidheid van de Nederlandse werknemers om door te werken tot de leeftijd van
65 jaar is de laatste jaren fors toegenomen, van 21% in 2005 tot 36% in 2008 (Koppes
et al., 2009). Ook zegt een aanzienlijk aantal werkenden tot hun 65ste door te kunnen
werken (44%). Voor andere werknemers zou lichter werk bijdragen aan het door kunnen
werken tot de pensioenleeftijd (40%). Al met al is het nog steeds geen vanzelfsprekende
zaak dat werkenden tot de leeftijd van 65 (of 67 jaar) zullen blijven doorwerken. Dat
blijkt ook uit de cijfers van het CBS over de arbeidsparticipatie van oudere werknemers
in Nederland. Hoewel ook daar sprake is van een duidelijke groei, werkt op dit moment
68% van de 55-59 jarigen en 30% van de 60-plussers. De gemiddelde pensioenleeftijd
lag in 2007 op 62 jaar (gegevens CBS). Daarbij zijn er aanzienlijke verschillen tussen
de sectoren. In de gezondheids- en welzijnszorg gaat men gemiddeld genomen het
vroegst met pensioen (bijna 61 jaar) en in de landbouw en visserij het laatst (ruim 64
jaar).
Voor verdere verhoging van de arbeidsparticipatie is het noodzakelijk dat meer mensen
langer competent, gemotiveerd, gezond en productief blijven doorwerken. We weten
langzamerhand wel wat daar voor nodig is, namelijk betere arbeidsomstandigheden,
continu blijven ontwikkelen, meer afwisseling en mobiliteit op de arbeidsmarkt en een
gezondere leefstijl. Meer dan de helft van alle ziektegevallen in Nederland is vermijdbaar
*
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als individuen zich gezonder gedragen en het werk en de leefomgeving anders ingericht
worden. De gemiddelde Nederlander kan bijna tien jaar langer in goede gezondheid
leven (Mackenbach, 2010). Hierbij is er een groot verschil tussen hoger en lager opgeleiden: gemiddeld beginnen lager opgeleiden een slechtere gezondheid te ervaren rond
hun 54ste tegen hoger opgeleiden op hun 67ste. Ook de levensverwachting van lager
opgeleiden is korter (gemiddeld 7 jaar).
Toch zullen we moeten accepteren dat er zware beroepen in Nederland zijn, die mensen
momenteel niet gedurende hun gehele arbeidzame leven kunnen uitvoeren. Misschien
moet je zelfs zeggen dat er gelukkig nog zware beroepen blijven, die niet naar lage lonen
landen kunnen verdwijnen. Het gaat bij zware beroepen niet alleen om fysieke belasting,
maar ook om mentale en emotionele belasting. We pleiten er niet voor dat de werkenden
in deze beroepen het arbeidsproces vroeger mogen verlaten, maar stellen voor maatregelen te treffen om de arbeidsomstandigheden (werksfeer!) in deze beroepen te verbeteren en overmatige belasting en slijtage te voorkomen. Dit kan zowel binnen als buiten
het bedrijf of de branche, zoals succesvolle manieren van aanpakken in de bouwsector
laten zien.
Ook is het nodig om het beschikbare potentieel op de arbeidsmarkt beter te benutten.
Er bestaat bij werkgevers grote terughoudendheid om werknemers met een ‘smetje’
aan te nemen. We hebben het dan over oudere werknemers, allochtone werknemers
en mensen met een arbeidsbeperking. We weten dat oudere werknemers in Nederland
door de periodiekenstructuur relatief duur zijn. Maar het is toch raar dat waar de
overheid potentiële werkgevers financieel fors tegemoet komt (met premiekortingen
oplopend tot 6500 euro per jaar) bij het aannemen (of in dienst houden) van oudere
werknemers, de arbeidsmarktpositie van deze werknemers zo bedroevend slecht is.
Het CPB heeft berekend dat werkloze oudere werknemers vrijwel geen kans hebben
om een nieuwe baan te vinden. Voor 55-plussers bedraagt die kans nog 10% en voor
60-plussers nog maar 3% (Euwals et al., 2009). En dat zijn dan cijfers van voor de
economische recessie. Verondersteld mag worden dat de situatie momenteel zelfs nog
negatiever is. Werkgevers willen alleen jonge, gezonde en bij voorkeur ook hoogopgeleide werknemers. De vraag is hoe we de focus van deze werkgevers kunnen veranderen,
zodat zij ook bereid zijn andere werknemers aan te trekken en in hun inzetbaarheid
te investeren. Dat is een gewetensvraag, waarbij wij mee inzicht moeten krijgen in de
onderliggende processen en de wijze waarop deze te beïnvloeden zijn. Daar is meer
gericht onderzoek voor noodzakelijk.
Het is voor de Nederlandse samenleving niet acceptabel dat er enerzijds sprake is van
ernstige tekorten op de arbeidsmarkt, en anderzijds groepen potentiële werknemers
van arbeid worden uitgesloten, terwijl zij daar wel toe in staat zijn. Als we een arbeidsparticipatie van 80% willen realiseren, zal een ieder die kan werken ook daadwerkelijk
in de gelegenheid gesteld moeten worden om te werken. Daarnaast zullen we het werk
ook anders moeten organiseren om met minder mensen toch een zo hoog mogelijke
productiviteit te realiseren. Dat vraagt om radicale maatregelen, waarmee wij bijvoorbeeld afscheid nemen van doorgeschoten ontwikkelingen en schaalvergroting, zoals
bijvoorbeeld in het onderwijs, de zorg en de overheid. In deze sectoren moeten we terug
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naar de menselijke maat. Ook de zeer ongelijke regionale verdeling van groei en krimp
op de arbeidsmarkt noopt tot onorthodoxe oplossingen in het slimmer organiseren.
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Passend werk na werkloosheid of inactiviteit
Frank Cörvers en Raymond Montizaan*
Tijdens een periode van niet-werken kan scholingsveroudering optreden, waardoor
mensen minder aantrekkelijk worden voor werkgevers. Ook is werkloosheid of inactiviteit
voor werkgevers een negatief signaal voor iemands capaciteiten. Beide effecten zijn
waarschijnlijk groter naarmate de duur van de periode zonder betaald werk langer is. In
dit artikel wordt, met behulp van data van de Enquête Beroepsbevolking 2003-2008 van
het CBS, onderzocht in welke mate de duur van een periode zonder werk van invloed
is op de kans om weer aan het werk te komen en de kans dat dit werk aansluit bij het
behaalde opleidingsniveau. Het onderzoek richt zich op mensen met een mbo, hbo- of
wo-opleiding zonder betaald werk die wel een baan zouden willen hebben. De kans op
betaald werk neemt voor zowel middelbaar als hoger opgeleiden sterk af met de duur
van de periode zonder betaald werk. Voor mbo’ers en hbo’ers heeft de duur van de
periode zonder betaald werk ook invloed op de kans om in een baan te komen die aansluit
bij het behaalde opleidingsniveau. Voor wo’ers wordt dat effect niet gevonden.
Trefwoorden: werkloosheid, non-participatie, aansluiting opleiding en beroep

Inleiding
Het overheidsbeleid is de laatste jaren nadrukkelijk gericht op een verdere flexibilisering
van de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de versoepeling van het
ontslagrecht, de Sociale beleidsagenda 2006-2010 en de Lissabonstrategie. Meer
flexibiliteit op de arbeidsmarkt leidt tot een grotere economische doelmatigheid, maar
brengt ook risico’s met zich mee voor individuele werknemers die hun baan dreigen
te verliezen (WRR, 2007). Zij lopen immers het risico na baanverlies niet meer aan het
werk te komen of alleen nog in tijdelijke, laagbetaalde banen, die onvoldoende recht
doen aan de eigen capaciteiten (zie bijv. Mooi-Reçi, 2008; Schils et al., 2006). Dit risico
is waarschijnlijk groter naarmate de periode zonder betaald werk langer duurt. Een
langere periode zonder betaald werk kan immers tot scholingsveroudering leiden. Bovendien is een langere werkloosheidsduur voor toekomstige werkgevers een negatief
signaal voor de capaciteiten van de werknemer.
Het risico op een ‘slechte’ baan na een periode zonder betaald werk lijkt in de maatschappelijke discussie over het ontslagrecht nauwelijks aan bod te komen, en wordt
naar verwachting actueel nu de werkloosheid sterk stijgt ten gevolge van de kredietcrisis.
Bovendien heeft de Tweede Kamer recent ingestemd met een wetsvoorstel van minister
Donner van Sociale Zaken dat mensen die langer dan een half jaar werkloos zijn, een
baan onder hun niveau moeten accepteren. Mensen die langer dan een jaar werkloos
zijn, moeten zelfs elke baan accepteren die zij aangeboden krijgen. In deze bijdrage
bekijken we de kans om na een periode van niet werken een baan te vinden die aansluit
bij het eigen opleidingsniveau. Daarbij kijken wij expliciet naar het effect van de duur
*
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van de periode zonder werk op die kans. We richten ons op middelbaar opgeleiden, die
een mbo-opleiding op niveau 3 of niveau 41 hebben afgerond en hoger opgeleiden met
een hbo- of wo-diploma in Nederland. Deze groep heeft het meest geïnvesteerd in
scholing en zou daarmee goed toegerust moeten zijn op een flexibele arbeidsmarkt.

Baanzoekduur, scholingsveroudering en negatieve selectie
Een baan die goed aansluit op de eigen capaciteiten ligt niet altijd voor het oprapen.
Bovendien hebben werkzoekenden meestal geen volledige informatie over alle beschikbare banen. Het kan daarom voor werkzoekenden lonend zijn, om niet de eerste de
beste baan te accepteren, maar om een wat langer door te zoeken tot een passende
baan wordt gevonden. Böheim & Taylor (2002) laten bijvoorbeeld zien dat mensen die
langer werkloos waren, langer in hun eerstvolgende baan blijven werken. Zij concluderen
daaruit dat een langere zoekduur leidt tot een betere aansluiting. Uit Van Ours &
Vodovipec (2006) blijkt verder dat werknemers die langer werkloos zijn geweest, een
grotere kans hebben op een vaste baan dan werknemers die snel een nieuwe baan
hebben gevonden. Schmelzer & Hlaimi (2007) concluderen dat met name hoger opgeleiden een betere baan vinden als ze langer doorzoeken. Het gaat dan om banen met
een hogere status. Pollman-Schult & Büchel (2005) laten zien dat werklozen die een
werkloosheiduitkering ontvangen, langer naar een baan zoeken en vaker terechtkomen
in een baan die goed aansluit bij hun opleidingsniveau. Werklozen zonder werkloosheidsuitkering kunnen het zich niet permitteren om lang door te zoeken, en eindigen
vaak in een baan onder hun niveau.
Er is echter ook onderzoek bekend waaruit een negatieve relatie tussen de duur van
de periode zonder betaald werk en de kwaliteit van de daaropvolgende baan naar voren
komt. Zo vinden Gregory & Jukes (2001) en Schils et al. (2006) dat een langere werkloosheidsduur een negatief effect heeft op het loon in de daaropvolgende baan. Een
eerste verklaring voor dit negatieve effect is scholingsveroudering. Gedurende een inactieve periode worden bestaande kennis en vaardigheden niet of slechts gedeeltelijk
benut, wordt er niet deelgenomen aan cursussen, en wordt er geen (nieuwe) werkervaring opgedaan. Bij dat laatste speelt ook het informele leren op de werkvloer een belangrijke rol (Borghans et al., 2007). Gevolg is dat bestaande kennis en vaardigheden
afnemen, en er geen nieuwe kennis en vaardigheden meer worden verworven (Van
Loo et al., 2001). Het werkelijke kennisniveau van de persoon ligt dan lager dan zijn
of haar opleidingsniveau aangeeft. Het risico op scholingsveroudering is groter naarmate de periode waarin men geen betaald werk heeft langer duurt.
Ook als er geen sprake is van scholingsveroudering, kunnen werkgevers personen die
enige tijd geen betaald werk hebben gehad als minder aantrekkelijk beschouwen dan
personen die aan het werk zijn. Men mag er immers van uitgaan dat werkgevers vaak
moeite hebben om te beoordelen of een potentiële kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie. Als de minst capabele werknemers het eerst hun baan verliezen, is
werkloosheid voor potentiële nieuwe werkgevers een signaal dat een kandidaat wellicht
minder geschikt is. Hoe langer de periode zonder werk duurt, des te negatiever is het
signaal dat van niet werken uitgaat. De beste werknemers vinden immers als eerste
weer werk. Zowel scholingsveroudering als negatieve selectie voorspellen een negatieve
relatie tussen de duur van de periode zonder betaald werk en de kans om werk aangeboden te krijgen, dat aansluit bij het eigen opleidingsniveau.
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De relatie tussen de (conditionele) kans op werk dat aansluit op het eigen opleidingsniveau en de duur van de periode zonder betaald werk hoeft dus niet lineair te zijn. In
eerste instantie loont langer doorzoeken, maar na verloop van tijd kunnen scholingsveroudering en negatieve selectie een rol gaan spelen en neemt de kans op werk dat
aansluit op het behaalde opleidingsniveau juist af. In het vervolg van dit artikel zullen
we nagaan in welke mate de kans op werk en de kans op werk dat aansluit bij het behaalde opleidingsniveau, samenhangen met de duur van de periode zonder betaald
werk, voor middelbaar en hoger opgeleiden in Nederland.

Data en methode
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de jaargangen 2003 tot en met 2008 van
de Enquête Beroepsbevolking (EBB), uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). De EBB is een roterend panelonderzoek onder ongeveer 65.000
huishoudens per jaar. Huishoudens worden een jaar gevolgd. Na het eerste face-to-face
interview volgen nog vier telefonische vervolginterviews. Tussen elk interview zit ongeveer drie maanden. Binnen elk huishouden worden personen van 15 jaar en ouder
geïnterviewd (met een maximum van acht personen per huishouden). Door het panelkarakter is de EBB bij uitstek geschikt om de dynamiek op de arbeidsmarkt in kaart te
brengen (zie ook Bierings et al., 2009; en Kerkhofs, 2009). Het roterende panel van
het onderzoek maakt het mogelijk om de terugkeer in het arbeidsproces van nietwerkenden te volgen tussen het eerste en vijfde peilmoment, dat wil zeggen over een
periode van één jaar. Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in het effect van de duur
van de loopbaanonderbreking, beperken we ons tot niet-werkenden in de leeftijd 15
tot 65 jaar die eerder wél betaald werk hebben gehad. Personen die op het moment
van waarnemen regulier onderwijs volgden, zijn niet meegenomen in de analyses.
We bekijken twee groepen zonder betaald werk, werklozen en werkwillige inactieven.
Werklozen zijn personen die willen werken in een baan van twaalf uur of meer per
week, op korte termijn kunnen beginnen, en de afgelopen vier weken actief hebben
gezocht naar werk. Personen die wel willen werken, maar ofwel niet op korte termijn
beschikbaar zijn, ofwel de afgelopen vier weken niet hebben gezocht, rekenen we tot
de werkwillige inactieven. Personen die niet willen of kunnen werken zijn buiten beschouwing gelaten.
Personen die op de eerste peiling geen betaald werk hadden, is gevraagd op welk moment
ze hun laatste betaalde baan hebben verlaten. Dit maakt het mogelijk om de duur van
de periode dat men geen betaald werk heeft, te berekenen. Van degenen die pas in de
tweede of een latere peiling geen betaald werk meer hebben, wordt aangenomen dat
ze precies halverwege de huidige en de daaraan voorafgaande peiling zijn gestopt met
betaald werk. De duur sinds het verlaten van de laatste baan is voor werklozen niet
per se gelijk aan de werkloosheidsduur, omdat men mogelijk niet de gehele periode
continu actief naar werk heeft gezocht of beschikbaar is geweest voor de arbeidsmarkt.
De relatie tussen het niveau van de hoogst behaalde opleiding van de respondent en
het beroep, kan zowel objectief als subjectief worden bepaald. Bij de objectieve methode
wordt het niveau van het beroep vastgesteld aan de hand van een beroepenclassificatie
(Pollman-Schult & Büchel, 2005; Verhaest & Omey, 2005). Bij de subjectieve methode
geeft de respondent zelf aan wat het vereiste opleidingsniveau voor zijn of haar baan
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is. Een voordeel van de objectieve methode boven de subjectieve methode is, dat hij
systematische verschillen in meetfouten tussen groepen respondenten uitsluit. De
keuze voor één van beide methodes hangt meestal af van de beschikbare data (Hartog,
2000). Daar de EBB geen subjectieve meting van het beroepsniveau bevat, maken we
voor dit onderzoek gebruik van de objectieve methode. Wij gebruiken de Standaardberoepenclassificatie (SBC) 1992 van het CBS. Deze beroepenclassificatie onderscheidt
vijf beroepniveaus: elementair, lager, middelbaar, hoger en wetenschappelijk. Analoog
aan Verhaest & Omey (2005) wordt voor mbo’ers (niveau 3 of niveau 4) een baan op
middelbaar of hoger niveau gedefinieerd als een baan die aansluit bij het eigen opleidingsniveau. Voor hbo’ers en wo’ers zijn dat banen die minimaal worden geclassificeerd
als respectievelijk hoger en wetenschappelijk.
We bekijken in dit artikel eerst de overgangskans van geen werk naar werk. Het kan
daarbij zowel gaan om werk in loondienst als om werk als zelfstandige. Omdat tijd
wordt gemeten in relatief grote eenheden, namelijk kwartalen, analyseren we deze
kans met een discrete time logit-model. Dat komt erop neer dat er een logit-model
wordt geschat, waarbij iedere tijd-persoon combinatie als een afzonderlijke onafhankelijke waarneming wordt gezien (Allison, 1982; Yamaguchi 1991).2 Vervolgens bekijken
we de conditionele kans dat de baan aansluit op het hoogst behaalde opleidingsniveau.
Deze kans wordt met een logit-model geanalyseerd.
In de analyses wordt gecontroleerd voor de volgende achtergrondkenmerken: geslacht,
leeftijd, herkomst, regio, positie in het huishouden, opleidingsrichting en jaar (van
waarnemen). Voor herkomst wordt onderscheid gemaakt naar autochtonen, westerse
allochtonen en niet-westerse allochtonen. Regio betreft het landsdeel waar de persoon
woont; noord, oost, west of zuid. Positie in het huishouden laat zien welke positie de
persoon inneemt in het huishouden. Opleidingsrichting heeft betrekking op de richting
van het hoogst behaalde opleidingsniveau. Op basis van de Standaard Onderwijsindeling
(SOI ) 2006 zijn opleidingen verdeeld naar tien opleidingsrichtingen.

Resultaten
Tussen 2003 en 2008 is de overgangskans van géén werk naar werk tussen opeenvolgende kwartalen voor niet-werkenden met een hbo- of wo-opleiding gemiddeld respectievelijk 26% en 24% (tabel 1). Voor mbo is de overgangskans iets lager, namelijk 23%.
Wel is er een duidelijk verschil tussen werklozen en werkwillige inactieven. Voor middelbaar en hoger opgeleide werklozen is de overgangskans van geen werk naar werk
namelijk 24%; voor werkwillige inactieven 10%. Hierbij speelt mee dat werkwillige inactieven wel werk willen, maar niet direct beschikbaar zijn of de afgelopen vier weken
niet actief naar werk hebben gezocht.
Hoewel de arbeidsmarkt tussen 2003 en 2008 vrij krap was (ROA, 2007), slaagden
middelbaar en hoger opgeleiden er na een periode van werkloosheid vaak niet in om
werk op hun eigen opleidingsniveau te bemachtigen. Tussen 2003 en 2008 kwam namelijk 60% van de mbo’ers, 56% van de hbo’ers en 44% van de wo’ers, die instroomden
vanuit werkloosheid of inactiviteit, in een baan terecht die aansloot op het eigen opleidingsniveau (zie rechter kolom van tabel 1). Ter vergelijking: uit de EBB blijkt dat van
alle werkende mbo’ers in diezelfde periode gemiddeld 74% een baan had op het eigen
niveau, van de hbo’ers is dat 71% en van de wo’ers 54%. Overigens zijn de verschillen
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tussen werkenden en werkwillige inactieven in de kans op een baan op niveau vrij klein.
In totaal is namelijk 56% van de middelbaar en hoger opgeleide werklozen terechtgekomen in een baan op het eigen opleidingsniveau; bij werkwillige inactieven is dit 52%,
zie ook tabel 1.
Tabel 1

De kans om binnen drie maanden betaald werk te hebben en de kans dat dit
werk betreft op of boven het eigen opleidingsniveau, naar duur van niet-werken,
2003-2008

Hoogst behaald opleidingsniveau Duur van niet-werken

0-3 maanden

72

Waarvan:
Werk op/boven
eigen opleidingsniveau
%
66

4-6 maanden
7-11 maanden
12-23 maanden
24 maanden of meer
Totaal

44
26
19
14
23

61
62
62
57
60

HBO werkloos/inactief, wil werken

0-3 maanden
4-6 maanden
7-11 maanden
12-23 maanden
24 maanden of meer
Totaal

64
48
28
19
15
26

65
57
61
60
46
56

WO werkloos/inactief, wil werken

0-3 maanden
4-6 maanden
7-11 maanden
12-23 maanden
24 maanden of meer
Totaal

82
45
27
21
15
24

48
45
45
46
41
44

Totaal werkloos

0-3 maanden
4-6 maanden
7-11 maanden
12-23 maanden
24 maanden of meer
Totaal

72
45
27
20
15
24

62
57
58
58
51
56

Totaal inactief, wil werken

0-3 maanden
4-6 maanden
7-11 maanden
12-23 maanden
24 maanden of meer
Totaal

56
31
22
10
7
10

.
47
56
55
52
52

MBO 3/4 werkloos/inactief, wil
werken

Werkzaam
%

· = onvoldoende waarnemingen
Bron: EBB

De duur van de periode zonder betaald werk heeft duidelijk invloed op zowel de overgangskans van niet-werk naar werk, als op de conditionele kans dat het werk aansluit
bij het eigen opleidingsniveau. Beide nemen af met de duur van de periode zonder betaald werk, maar de kans om aan het werk te komen neemt veel sneller af dan de kans
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dat dit werk aansluit qua niveau. Van alle werklozen die maximaal drie maanden geen
betaald werk meer hebben gehad, heeft bijvoorbeeld 72% het volgende kwartaal weer
betaald werk, van wie 62% werk dat aansluit op het eigen opleidingsniveau. Van alle
werklozen die twee jaar of langer geen werk hebben gehad, heeft slechts 15% het volgende kwartaal betaald werk, van wie toch nog 51% in een baan op minimaal hbo-niveau.
Tabel 2

Kans op werk: resultaten van drie discrete time logit analyses, uitgedrukt in
odds ratios, 2003-2008

Inactief, wil werken (ref = werkloos)

MBO
0,435 ***

HBO
0,462 ***

WO
0,439 ***

Duur vanaf de laatste baan (ref <= 3 maanden)
4-6 maanden
7-11 maanden
12-23 maanden
24 maanden of meer

0,261
0,149
0,088
0,063

0,373
0,240
0,146
0,096

0,275
0,165
0,090
0,069

Totaal aantal personen
Aantal personen dat een baan heeft gevonden
N (Aantal tijd × persooncombinaties)

7209
2540
13143

***
***
***
***

***
***
***
***

3235
1279
5753

***
***
***
***

1863
756
3422

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,0
NB Bovenstaande resultaten zijn gecontroleerd voor de variabelen sekse, leeftijd, herkomst, regio, positie
in huishouden, opleidingsniveau en peiljaar.

Tabel 3

Conditionele kans op werk dat aansluit op het opleidingsniveau: resultaten van
drie logit analyses, uitgedrukt in odds ratios, 2003-2008

Inactief, wil werken (ref = werkloos)

MBO
0,827 *

HBO
0,724 **

WO
0,978

Duur vanaf de laatste baan (ref <= 3 maanden)
4-6 maanden
7-11 maanden
12-23 maanden
24 maanden of meer

0,686
0,667
0,501
0,469

0,866
0,809
0,955
0,464 **

1,133
1,362
1,152
0,828

N

2483

*
*
***
***

1250

726

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,0
NB Bovenstaande resultaten zijn gecontroleerd voor de variabelen sekse, leeftijd, herkomst, regio, positie
in huishouden, opleidingsniveau en peiljaar.

De multivariate analyses van de overgangskans van geen werk naar werk en de conditionele kans op werk dat aansluit bij het eigen opleidingsniveau, laten zien dat het effect
van de duur van niet-werken overeind blijft wanneer gecorrigeerd wordt voor persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht, herkomst, regio, positie in het huishouden, jaar
van interview, opleidingsrichting en gezinskenmerken (tabel 2). Voor alle opleidingsniveaus neemt de kans op betaald werk sterk af met de duur van niet-werken. De kans
dat dit werk aansluit op het behaalde opleidingsniveau hangt, met name voor mbo’ers,
sterk samen met de duur van de periode zonder betaald werk (tabel 3). De kans om
een baan op minimaal mbo-niveau te vinden, is vanaf de vierde maand met één derde
afgenomen ten opzichte van de groep die binnen drie maanden werk vindt. Voor de
groep mbo’ers die langer dan twee jaar niet aan het werk is, is de kans met meer dan
de helft afgenomen. Ook voor hbo’ers neemt de kans op een baan die aansluit qua niveau
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af met de duur van de periode waarin men geen betaald werk heeft. Het effect wordt
echter pas significant vanaf twee jaar zonder betaald werk. Voor wo’ers is er geen significant effect van de duur. Dit suggereert dat met name voor wo’ers het negatieve effect
van scholingsveroudering en negatieve selectie op de conditionele kans op een baan
die aansluit qua niveau, inderdaad gecompenseerd wordt door het positieve effect van
langer doorzoeken. Langer doorzoeken verkleint wel de kans om überhaupt een keer
werk te vinden.
Verder valt op dat het onderscheid tussen werklozen en werkwillige inactieven vooral
invloed heeft op de kans op werk. Werklozen hebben een hogere transitiekans van
geen werk naar werk dan werkwillige inactieven; bij de kans dat dit werk aansluit op
hun opleidingsniveau is dit effect veel minder groot en is niet significant voor wo’ers.
Een aanvullende analyse laat zien dat ook het effect van de duur op de kans op werk
en de kans dat dit werk aansluit bij het eigen opleidingsniveau, niet verschilt tussen
werklozen en werkwillige inactieven.

Conclusies
We hebben onderzocht in welke mate middelbaar en hoger opgeleiden er na een periode zonder betaald werk in slagen om een baan te vinden, die aansluit bij hun opleidingsniveau. Het blijkt dat ze vaak in banen terechtkomen onder hun opleidingsniveau.
Voor hbo’ers en mbo’ers vinden we een duidelijke relatie met de duur van de werkloosheid of non-participatie. hbo’ers en mbo’ers die langer dan twee jaar geen betaald werk
hebben gehad, hebben een kleinere kans op werk dat aansluit qua niveau dan mbo’ers
en hbo’ers die binnen twee jaar weer aan het werk zijn. Voor wo’ers is er geen duidelijk
effect van de duur van de periode zonder betaald werk op de kans dat een nieuwe baan
aansluit op hun opleidingsniveau. Dus vooral voor mensen met een academische opleiding die nog niet zo lang zonder betaald werk zitten, kan het lonend zijn om nog wat
langer door te zoeken naar een passende baan. De kans om sowieso een baan te vinden,
neemt echter voor zowel middelbaar opgeleiden als voor hoger opgeleiden sterk af met
de duur van niet-werken. Langer doorzoeken vergroot dus wel het risico om helemaal
niet meer aan de slag te komen.
De resultaten van dit onderzoek suggereren dat de waarde van een diploma afneemt
naarmate de periode zonder betaald werk langer duurt. De beleidsimplicaties van deze
bevindingen zijn sterk afhankelijk van de achterliggende oorzaken van deze waardevermindering. Als er vooral sprake is van scholingsveroudering, is het van belang dat
werklozen hun kennis en vaardigheden op peil kunnen houden door scholing. Als
daarentegen sprake is van negatieve selectie, gaat het vooral om het gepercipieerde
niveau van kennis en vaardigheden van werklozen, en niet om het feitelijke niveau.
Scholing heeft in dat geval veel minder zin, en werkt misschien zelfs contraproductief,
omdat scholing nog een extra signaal is voor werkgevers dat de capaciteiten van de
potentiële werknemer tekortschieten.
Om een onderscheid te maken tussen scholingsveroudering en negatieve selectie, zou
specifiek moeten worden gekeken naar personen die, om redenen die aantoonbaar
niet met hun capaciteiten te maken hebben, een periode niet gewerkt hebben.3 Bij deze
groep speelt negatieve selectie geen rol. Het eventuele effect van niet-werkduren op
de kans op een qua niveau aansluitende baan is dan volledig te wijten aan scholingsver220
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oudering. Een voorbeeld van zo een groep zijn personen, die een periode niet hebben
gewerkt vanwege de zorg voor kinderen, of om een andere reden niet beschikbaar waren
voor de arbeidsmarkt. De EBB bevat helaas onvoldoende retrospectieve informatie om
de beschikbaarheid van werklozen en werkwillige inactieven in het verleden in kaart
te brengen. De vraag in hoeverre onze resultaten worden veroorzaakt door ofwel
scholingsveroudering ofwel negatieve selectie, blijft daarom een vraag voor toekomstig
onderzoek.

Noten
1
2
3

Binnen het mbo worden vier niveaus onderscheiden: mbo 1 assistentenopleiding; mbo 2
basisberoepsopleiding; mbo 3 vakopleiding; mbo 4 specialistenopleiding/middenkaderopleiding.
Daar de waarnemingen feitelijk niet onafhankelijk zijn (personen komen meerdere keren
voor), zijn robuuste standaardfouten met correctie voor clustering geschat.
Het is van belang dat niet alleen de reden van baanverlies, maar ook de duur van de periode
zonder betaald werk niet in verband kan worden gebracht met iemands capaciteiten.
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Blijvende gevolgen van een gebrekkige start?
Maarten H.J. Wolbers*
In dit artikel wordt onderzocht of een gebrekkige start op de arbeidsmarkt (dat wil
zeggen, tijdelijk werk en overscholing in de eerste baan) blijvende, nadelige gevolgen
heeft voor de latere arbeidsmarktpositie van individuen in Nederland. De empirische
analyse is gebaseerd op gegevens van het Nederlandse deel van het Internationaal Sociaal
Survey Programma (ISSP) van 2005 en 2006. De analytische steekproef bevat maximaal
828 respondenten, die het initieel onderwijs hebben verlaten in de periode 1970-2006
en van wie informatie beschikbaar is over baankenmerken van hun eerste en huidige arbeidsmarktpositie. De resultaten suggereren dat een ‘slechte’ start permanente, negatieve
gevolgen heeft voor de latere arbeidsmarktpositie van individuen, daarbij duidelijk
steungevend aan de valhypothese. Alleen de bevinding van een afnemend positief effect
van tijdelijk werk in de eerste baan op de latere kans om tewerkgesteld te zijn in een
tijdelijke baan geeft enige evidentie voor de brughypothese. Tot slot is er enige heterogeniteit gevonden in de effecten van een gebrekkige start met betrekking tot etniciteit
en de macro-economische omstandigheden waaronder cohorten de arbeidsmarkt betreden.
Trefwoorden: arbeidsmarktintrede, tijdelijk werk, overscholing, huidige arbeidsmarktpositie

Inleiding
De positie van jongeren op de Nederlandse arbeidsmarkt is aan flinke veranderingen
onderhevig geweest sinds de jaren zevenig van de vorige eeuw. Deze veranderingen
betreffen niet alleen het werkgelegenheidsperspectief (Salverda, 2003), maar ook de
werkzekerheid en kwaliteit van het werk (Wolbers, 2008). Een hoge (jeugd)werkloosheid,
met name in het begin van de jaren tachtig, maar ook nu vanwege de recente kredietcrisis, hebben de roep om arbeidsmarktflexibilisering gestimuleerd. Als gevolg daarvan
zijn verschillende vormen van flexibele arbeid (zoals tijdelijk werk) opgekomen (Kalleberg, 2000. Daarnaast heeft de globalisering bijgedragen aan de flexibilisering van de
arbeidsmarkt (Castells, 2000). Zowel door het verspreiden van informatietechnologie
als door reorganisaties van bedrijven is de vraag naar arbeid verschoven van laag- naar
hooggeschoold werk. De toename van het aantal hooggekwalificeerde arbeidsplaatsen
heeft echter de sterke stijging van het opleidingspeil van de (beroeps)bevolking als
gevolg van de onderwijsexpansie niet kunnen compenseren, waardoor een toenemend
aantal schoolverlaters terechtkomt in een baan onder hun niveau. De overscholing van
(hoogopgeleide) jongeren heeft geleid tot een verdringingsproces, waarbij hoger opgeleiden de posities van lager opgeleiden innemen en laatstgenoemden naar nog lagere
posities moeten uitwijken, dan wel werkloos raken (Wolbers, 1998). Met name in Nederland, waar werkgelegenheidsbeschermende wet- en regelgeving voor zittende
werknemers strikt is, de vakbeweging nog steeds invloedrijk is en de meeste bedrijfstakken een CAO kennen, hebben deze structurele arbeidsmarktontwikkelingen nadelige gevolgen gehad voor jongeren, omdat zij in hun positie als outsiders zonder relevante
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werkervaring wedijveren om de beschikbare banen met zittende werknemers (insiders)
(De Vreyer et al., 2000).
Hoewel veel bekend is over de (moeizame) arbeidsmarktintrede van jongeren in Nederland, is er weinig onderzoek verricht naar de gevolgen van een gebrekkige start voor
de beroepsloopbaan. Dit artikel voorziet in een opvulling van deze leemte. De aandacht
gaat uit naar de vraag of een gebrekkige intrede nadelige gevolgen heeft voor de latere
arbeidsmarktpositie van individuen. De focus is gericht op twee aspecten van een gebrekkige start: tijdelijk werk en overscholing in de eerste baan.1 Tijdelijk werk en
overscholing hoeven daarbij niet per se als negatieve zaken te worden beschouwd. Zo
is tijdelijk werk, maar ook een baan onder het eigen opleidingsniveau, vaak te prefereren
boven helemaal geen werk. Daarnaast kunnen jongeren vrijwillig kiezen om een dergelijke baan te accepteren, bijvoorbeeld vanwege de aanwezige flexibiliteit en de mogelijkheid tot zelfreflectie (De Jong et al., 2009). Hoewel tijdelijk werk niet hetzelfde is
als overscholing, kunnen beide arbeidsmarktposities als niet-optimaal worden beschouwd. Tijdelijk werk is niet optimaal, omdat het jongeren minder zekerheid biedt
in hun baan dan degenen met een vaste aanstelling. Overscholing is niet optimaal,
omdat de kennis en vaardigheden verkregen in het onderwijs on(der)benut blijven op
de werkvloer. De latere arbeidsmarktpositie wordt vastgesteld via de individuele kans
op het moment van ondervraging (voor de meesten vele jaren later) in een tijdelijke
of overgeschoolde positie werkzaam te zijn, dan wel in het geheel niet te werken (dat
wil zeggen, werkloos of inactief te zijn). Er zijn twee contrasterende hypothesen: de
val- en brughypothese. De eerstgenoemde hypothese benadrukt de permanente, negatieve gevolgen van een gebrekkige start voor de latere arbeidsmarktpositie van individuen. Overgangen tussen werkloosheid en tijdelijk werk onderstrepen het kwetsbare
karakter van de loopbaan van degenen met een gebrekkige start. De andere hypothese
legt de nadruk op het tijdelijke karakter van de eerste baan, die als vluchtig en vergankelijk kan worden aangemerkt. Baanmobiliteit kan ertoe leiden dat een initiële misallocatie wordt gecorrigeerd. Voor de empirische analyse wordt gebruikgemaakt van het
Nederlandse deel van het Internationaal Sociaal Survey Programma (ISSP) van 2005
en 2006. De analytische steekproef betreft maximaal 828 respondenten, die het initieel
onderwijs in de periode 1970-2006 hebben verlaten en van wie informatie beschikbaar
is over kenmerken van zowel hun eerste als huidige arbeidsmarktpositie.

Theoretische achtergrond
Een gebrekkige start: val …
Er kan worden voorspeld dat een gebrekkige start op de arbeidsmarkt blijvende, nadelige gevolgen heeft voor de latere arbeidsmarktpositie van individuen (hypothese 1).
Maar waarom is dat zo? De theorie van het menselijk kapitaal (Becker, 1964) stelt dat
een gebrekkige start negatief uitpakt voor de (verdere) opbouw van menselijk kapitaal.
Beroepservaring wordt beschouwd als de belangrijkste manier om menselijk kapitaal
op te bouwen tijdens de loopbaan. Ze staat voor de hoeveelheid scholing die vereist is
om adequaat te kunnen functioneren op de werkvloer. Werkgevers streven ernaar om
de scholingskosten van werknemers zo laag mogelijk te houden en daarom vinden zij
individuen met beroepservaring aantrekkelijker dan degenen zonder relevante ervaring,
omdat eerstgenoemden over meer (beroeps- of bedrijfs)specifieke kennis en vaardigheden beschikken. Het is volgens deze theorie evident dat een gebrekkige start op de
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arbeidsmarkt de opbouw van menselijk kapitaal ondermijnt, omdat tijdelijk werk vaak
leidt tot een verlies aan productieve vaardigheden en een gebrek aan beroepservaring.
Er wordt gesteld dat werkgevers overscholing als een compensatie daarvoor gebruiken
(Groot & Maassen van den Brink, 1996). Daarnaast zijn werkgevers terughoudend als
het gaat om (scholings)investeringen in werknemers met tijdelijk en/of overgeschoold
werk, vanwege de geringere terugverdientijd van deze investeringen als gevolg van het
riscio dat zij het bedrijf of organisatie voortijdig verlaten (Psacharapoulos, 1987).
Ook de signaleringstheorie (Spence, 1973) veronderstelt permanente, negatieve effecten
van een gebrekkige start op de arbeidsmarkt. Deze theorie benadrukt het belang van
signalen, die potentiële werknemers afgeven om het probleem van onvolledige informatie over hun capaciteiten voor werkgevers te helpen oplossen. Wanneer schoolverlaters de arbeidsmarkt betreden, hebben werkgevers geen andere informatie over hun
capaciteiten dan de diploma’s behaald in het onderwijs en om die reden gebruiken zij
deze als voornaamste selectiecriterium. Naarmate de beroepsloopbaan voortschrijdt,
kunnen werkgevers hun selectie meer baseren op de arbeidsmarktervaring en voorgeschiedenis van individuen, kenmerken die wellicht een geldiger afspiegeling zijn van
wat iemand kan dan diploma’s. Met andere woorden: naast opleiding fungeert de arbeidsmarktloopbaan van individuen als een signaal voor hun mogelijke capaciteiten.
Werkgevers zijn waarschijnlijk geneigd te denken dat er iets mis is met personen die
in een tijdelijke aanstelling of in een baan onder hun niveau zijn gestart (wat betreft
kennis en vaardigheden, motivatie enzovoort), wat veroorzaakt dat zij ook in de toekomst in een marginale arbeidsmarktpositie verstrikt blijven. Deze stigmatisering kan
ook een invloed hebben op de betrokken personen zelf. De negatieve signalen die zij
ontvangen van werknemers, tasten mogelijkerwijs hun (zelf)vertrouwen aan als het
gaat om het vinden van een stabiele positie in de (nabije) toekomst.

… of brug?
Er zijn daarentegen ook theoretische aanknopingspunten, die stellen dat de nadelige
gevolgen van een gebrekkige arbeidsmarktintrede verdwijnen tijdens de beroepsloopbaan (hypothese 2). Voor wat betreft overscholing kan deze voorspelling in de eerste
plaats worden afgeleid uit de theorie van loopbaanmobiliteit (Sicherman, 1991). Volgens
deze theorie is een deel van de opbrengsten van diploma’s in de vorm van opwaartse
beroepsmobiliteit. Intreders op de arbeidsmarkt kunnen ervoor kiezen een baan onder
hun niveau te accepteren als ze denken dat ze daarin relevante kennis en vaardigheden
opdoen. Dit verklaart waarom werknemers, die starten in een baan onder hun niveau
vaker opwaarts mobiel zijn dan degenen die in een passende baan beginnen. Als gevolg
daarvan heeft overscholing bij arbeidsmarktintrede een tijdelijk karakter. Daarnaast
is overscholing veelal het resultaat van onvolledige informatie over de feitelijke capaciteiten van werknemers en over de kenmerken van banen die werkgevers aan te bieden
hebben (Logan, 1996). Onder andere door baanwisselingen proberen werkenden een
betere aansluiting tussen vereiste en behaalde kwalificaties tot stand te brengen. Ook
vanuit dit gezichtspunt bezien is overscholing dus een tijdelijk verschijnsel.
Een tweede argument waarin wordt gesteld dat een gebrekkige start op de arbeidsmarkt
tijdelijk van aard is, komt voort uit de theorie over interne arbeidsmarkten (Doeringer
& Piore, 1971). In (bedijfs)interne arbeidsmarkten, die onderdeel zijn van het primaire
arbeidsmarksegment, starten jonge werknemers in zogenoemde entreebanen. Het
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loopbaanprofiel van hen hangt hier grotendeels af van de vereiste, aanvullende scholing.
De initiële opleidingsachtergrond wordt vaak slechts gebruikt als indicatie van hun
trainbaarheid (Arrow, 1973), terwijl het verhogen van hun productieve vaardigheden
gebeurt via bedrijfsspecifieke scholing. Wanneer jonge werknemers deze scholing
hebben voltooid en hebben laten zien dat zij de benodigde vaardigheden succesvol
kunnen toepassen op de werkvloer, dan pas wisselen werkgevers deze entreebanen om
voor meer stabiele posities. Tijdelijke banen worden hier dus als een verlengde proeftijd
gezien. Daarnaast kan worden verwacht dat aanvullende scholing een positieve invloed
heeft op bedrijfsinterne, opwaartse mobiliteit, waarmee het negatieve effect van
overscholing bij arbeidsmarktintrede tijdens de latere beroepsloopbaan kleiner wordt
(Dekker et al., 2002).

Heterogene effecten van een gebrekkige start
Tot zo ver zijn voor alle individuen gelijke effecten van een gebrekkige intrede op de
latere arbeidsmarktpositie verondersteld, terwijl er sprake kan zijn heterogene uitkomsten (Burgess et al., 2003; Gregg, 2001; Steijn et al., 2006). Het is goed mogelijk dat
sommige individuen relatief weinig last ondervinden van een gebrekkige start, terwijl
voor anderen de nadelige gevolgen van een gebrekkige arbeidsmarktintrede voor de
latere beroepsloopbaan veel groter zijn. Vooral vanuit de arbeidsmarktsegmentatietheorie valt dit te begrijpen. Volgens deze theorie kan de arbeidsmarkt worden opgedeeld
in twee segmenten: de primaire en de secundaire arbeidsmarkt (Piore, 1975). Op de
primaire arbeidsmarkt bevinden zich vooral werknemers met goedbetaalde, vaste banen
en (bedrijfsinterne) promotiemogelijkheden. Het gaat hier om de vaste kern van een
bedrijf of organisatie die de hoofdactiviteiten uitvoert. Om een plek op de primaire
arbeidsmarkt te bemachtigen, zijn veelal beroepsgerichte kennis en vaardigheden
(minimaal op het niveau van het middelbaar beroepsonderwijs) vereist. Werkgevers
gebruiken opleiding daarbij als een screening device om de vaardigheden van potentiële
werknemers in te schatten en zij verlaten zich daarop bij hun aannamebeleid. Op de
secundaire arbeidsmarkt gaat het daarentegen met name om werknemers met een
tijdelijk dienstverband, zoals uitzendkrachten. Werkgevers maken gebruik van deze
externe arbeidskrachten om fluctuaties in de te verrichten arbeid op te vangen. Zodra
de productie van het bedrijf inzakt, zijn deze tijdelijke arbeidskrachten overbodig en
worden zij ontslagen. Werkgevers zijn dan ook niet geneigd om (veel) te investeren in
deze werknemers. Het betreft vaak ondersteunende en tijdelijke werkzaamheden, die
weinig formele scholing vereisen. Dit impliceert dat opleiding een tamelijk irrelevant
selectiecriterium is voor werkgevers op de secundaire arbeidsmarkt. In plaats daarvan
zijn zij aangewezen op de arbeidsgeschiedenis van individuen, die als een direct signaal
voor hun productiviteit geldt. Daarom wordt verondersteld dat de nadelige gevolgen
van een gebrekkige start groter zijn op de secundaire dan op de primaire arbeidsmarkt,
gegeven de sterkere nadruk op de individuele track record in het eerstgenoemde segment.
Dit wordt waarschijnlijk nog vergroot door het feit dat er amper mobiliteit is tussen
beide arbeidsmarktsegmenten, waardoor schoolverlaters die de secundaire arbeidsmarkt
hebben betreden, vaak ‘gevangen’ komen te zitten in hun tijdelijke en marginale positie
en als gevolg daarvan nauwelijks enig perspectief hebben op een betere en meer stabiele
arbeidsmarktpositie.
In de empirische analyse van dit artikel is het vanwege databeperkingen helaas niet
mogelijk rechtstreeks een onderscheid te maken tussen beide arbeidsmarktsegmenten.
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Zo ontbreekt bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over de sector waarin schoolverlaters bij het betreden van de arbeidsmarkt terecht zijn gekomen. Daarom wordt een
indirecte strategie gekozen door naar drie specifieke kenmerken van individuen te
kijken, die grotendeels bepalen of iemand in het ene of het andere segment werkzaam
is. Het eerste kenmerk betreft opleidingsniveau. Zoals hierboven al is aangegeven,
veronderstelt de segmentatietheorie dat toegang tot de primaire arbeidsmarkt slechts
mogelijk is als individuen beschikken over beroepsgerichte kennis en vaardigheden
(minimaal op het niveau van het middelbaar beroepsonderwijs), terwijl het werk op
de secundaire arbeidsmarkt vaak ondersteunende en tijdelijke werkzaamheden betreft,
die weinig formele scholing vereisen. Op basis hiervan kan worden verwacht dat laagopgeleiden vooral op de secundaire arbeidsmarkt worden aangetroffen. Gegeven de
veronderstelling dat werkgevers hier hoofdzakelijk afgaan op de individuele arbeidsgeschiedenis in plaats van kwalificaties om de productiviteit van werknemers in te
schatten, kan worden voorspeld dat voor laagopgeleiden de nadelige gevolgen van een
gebrekkige start voor de latere arbeidsmarktpositie groter zijn dan voor hoogopgeleiden
(hypothese 3a).
Hetzelfde argument kan worden toegepast op verschillen tussen mannen en vrouwen
(hypothese 3b) en autochtonen en allochtonen (hypothese 3c). Vrouwen en allochtonen
– ongeacht hun opleidingsniveau – worden vaker op de secundaire arbeidsmarkt aangetroffen dan mannen en autochtonen en daarom zijn de nadelige gevolgen van een
gebrekkige arbeidsmarktintrede voor de latere loopbaan voor vrouwelijke en allochtone
werknemers groter. Daarnaast voorkomen loopbaanonderbrekingen van vrouwen (om
te zorgen voor kinderen en het huishouden) en allochtonen (om perioden van (langdurige) werkloosheid te overbruggen) de opbouw van hun menselijk kapitaal, wat voor
hen de negatieve gevolgen van een gebrekkige start op de arbeidsmarkt groter maken.
Tevens kan (statistische) discriminatie een rol spelen: vooral voor vrouwen en allochtonen kan tijdelijk werk en overscholing bij arbeidsmarktintrede als een negatief signaal
over hun verwachte arbeidsproductiviteit worden opgevat door werkgevers. Naast
deze individuele kenmerken, gerelateerd aan een gesegmenteerde arbeidsmarkt, zijn
structurele (macro-economische) arbeidsmarktomstandigheden relevant. Schoolverlaters betreden de arbeidsmarkt onder verschillende conjuncturele omstandigheden.
Sommige arbeidsmarktcohorten betreden de arbeidsmarkt tijdens een economische
recessie, terwijl andere onder een gunstig gesternte hun intrede doen. De verwachting
is dat voor individuen uit cohorten die de arbeidsmarkt onder ongunstige macro-economische omstandigheden betreden, een gebrekkige start minder erg is (hypothese 3d).
In een dergelijke periode overkomt het je gewoon dat je start in een tijdelijke aanstelling
of in een baan onder niveau, net als zovele anderen. Sterker nog, werkgevers kunnen
het aanvaarden van een tijdelijke aanstelling of een baan onder niveau bij intrede op
de arbeidsmarkt dan mogelijk als een aanwijzing voor motivatie en de bereidheid tot
werken zien. Een gebrekkige arbeidsmarktintrede ten tijde van een gunstig economisch
klimaat, daarentegen, is veel eerder een negatief signaal voor werkgevers. Hoe kan het
dat iemand geen vaste baan heeft, terwijl anderen deze wel hebben gevonden? Of
waarom is iemand overgeschoold, terwijl anderen wel bij de opleiding passend werk
hebben gevonden? In dergelijke gevallen zijn werkgevers geneigd te denken dat er
welhaast iets mis moet zijn met deze individuen en gaan ze hen als zodanig bestempelen.

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 26 (2): 223-238

227

Maarten H.J. Wolbers

Eerder onderzoek
De meeste studies over de effecten van overscholing op de latere beroepsloopbaan,
richten zich op opwaartse beroepsmobiliteit. Sicherman (1991) bevestigde de voorspelling afgeleid uit zijn theorie van loopbaanmobiliteit, dat in de Verenigde Staten overgeschoolde werknemers een grotere waarschijnlijkheid van opwaartse mobiliteit kennen
dan niet-overgeschoolde werknemers. Vergelijkbare resultaten voor de Verenigde
Staten zijn gevonden door Robst (1995), die overscholing als een tijdelijk verschijnsel
bestempelde. Evenzo benadrukten Groot en Maassen van den Brink (2003) het tijdelijke karakter van overscholing voor de Nederlandse situatie. Volgens hun bevindingen
is twee vijfde van de overgeschoolde werknemers binnen twee jaar werkzaam op een
baan op niveau. Onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk, daarentegen, heeft laten zien
dat overscholing onder afgestudeerden wel degelijk langetermijngevolgen heeft (Dolton
& Vignoles, 2000). Volgens deze studie is ongeveer een derde van de afgestudeerden,
die in een baan onder hun niveau startten, na zes jaar nog steeds overgeschoold. Ook
Duits onderzoek suggereert dat overscholing blijvende gevolgen heeft. Volgens Büchel
en Mertens (2004) zijn overgeschoolde werknemers minder vaak opwaarts mobiel dat
niet-overgeschoolden.
Ten aanzien van tijdelijk werk komt uit bestaand onderzoek naar voren dat een tijdelijke aanstelling bij arbeidsmarktintrede de latere beroepsloopbaan niet benadeelt,
ondanks dat tijdelijk werk tijdens de vroege beroepsloopbaan gepaard gaat met meer
perioden van werkloosheid (Scherer, 2004). Deze bevindingen hebben betrekking op
de situatie in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Op overeenkomstige wijze
hebben Steijn en anderen (2006) recentelijk de langetermijngevolgen van een gebrekkige start op de arbeidsmarkt voor Nederland onderzocht. Ook zij concludeerden dat
individuen die hun loopbaan met een tijdelijke aanstelling startten, een grotere kans
hebben om later werkloos te worden. Tegelijkertijd echter vonden zij dat jonge werknemers met een tijdelijke aanstelling vaker opwaarts mobiel zijn. Nog recenter vond
Wolbers (2008) vergelijkbare resultaten voor Nederland met betrekking tot werkloosheid: schoolverlaters met een tijdelijk contract hebben een grotere kans om werkloos
te worden dan degenen met een vaste aanstelling.

Onderzoeksopzet
Data
De empirische analyse van dit artikel is gebaseerd op gegevens van het Internationaal
Sociaal Survey Programma (ISSP) van 2005 en 2006. Het ISSP is een jaarlijks opinieonderzoek onder de bevolkingen van meer dan veertig landen over de gehele wereld.
In elk van die landen wordt jaarlijks een steekproef van ongeveer 1.000 inwoners
schriftelijk ondervraagd over hun opvattingen over wisselende thema’s. Voor 2005
was het thema ‘Opvattingen over Werk’. Het thema van 2006 was ‘Rol van de Overheid’.
In elk van de deelnemende landen wordt de internationale, Engelstalige vragenlijst
vertaald en aangepast aan de eigen situatie. Om een representatief beeld van de opvattingen te verkrijgen, wordt een toevalssteekproef uit de bevolkingen getrokken. In
Nederland gebeurt dit door een toevalstrekking uit een adressenbestand van alle Nederlandse woningen. Meer details over de gegevensverzameling zijn te vinden op de
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website van het ISSP (www.issp.org) en die van de Nederlandse coördinator, hoogleraar
Sociologie Harry Ganzeboom (home.fsw.vu.nl/HBG.Ganzeboom/ISSP/index.htm).
Hier wordt alleen gebruikgemaakt van de gegevens die in Nederland zijn verzameld.
Gegeven de specifieke interesse van de Nederlandse onderzoekers, die betrokken waren
bij het ISSP van 2005 en 2006 naar kwesties rondom sociale ongelijkheid en mobiliteit,
zijn in deze jaren aanvullende vragen gesteld over verschillende kenmerken van de
eerste en huidige (of laatste) arbeidsmarktpositie van individuen. Ook al verwijzen de
thema’s naar twee afzonderlijke jaren, de dataverzameling van beide thema’s vond in
2006 plaats aan de hand van één survey. De respons bedroeg 42%, wat laag, maar gebruikelijk is voor een schriftelijke vragenlijst. De analytische steekproef bevat maximaal
828 respondenten, die het initieel onderwijs tussen 1970 en 2006 hebben verlaten en
op het moment van ondervraging 15-64 jaar waren.

Variabelen
De focus is gericht op twee aspecten van een gebrekkige arbeidsmarktintrede: tijdelijk
werk en overscholing in de eerste baan.2 Tijdelijk werk is gedefinieerd op basis van informatie over het type contract van de eerste baan na schoolverlaten. Overscholing is
gebaseerd op het verschil tussen het feitelijk behaalde en het formeel vereiste opleidingsniveau in de eerste baan. Als het behaalde opleidingsniveau van individuen hoger
is dan het door de werkgever vereiste opleidingsniveau (bepaald aan de hand van een
inschating van de respondent), dan is er sprake van overscholing. Zowel het behaalde
als vereiste opleidingsniveau is gemeten via een indeling van opleidingen, die loopt
van basisonderwijs (bo) tot en met universiteit (wo).3 De latere arbeidsmarktpositie
is vastgesteld door te vragen naar de situatie op het moment van ondervraging. De
volgende categorieën zijn daarbij onderscheiden, opgedeeld in twee afzonderlijke variabelen: (1) inactief, werkloos of tijdelijk werk tegenover vast werk; en (2) inactief,
werkloos of overgeschoold tegenover niet-overgeschoold.4
Een probleem bij het analyseren van tijdelijk werk en overscholing bij intrede op de
latere arbeidsmarktpositie van individuen, is de mogelijke endogeniteit van de eerste
baan voor wat betreft latere arbeidsmarktuitkomsten. Waarom hebben sommige
schoolverlaters een tijdelijke baan en anderen niet? En waarom zijn sommigen overgeschoold voor hun eerste baan en anderen niet? Het is duidelijk dat hier sprake is van
een keuze- of selectieproces. Als jonge werknemers met geringe cognitieve capaciteiten
(of een gebrekkige motivatie) een tijdelijke aanstelling hebben of in een baan terechtkomen waarvoor ze zijn overgeschoold, dan zullen zij hier onvermijdelijk lange tijd
hinder van ondervinden. Het is in dit geval echter niet de gebrekkige start op de arbeidsmarkt die hen gevangen houdt in een marginale positie, maar hun geringe talenten.
Hoewel er meestal geen eenvoudige oplossing voor dit selectieprobleem voorhanden
is, wordt een dergelijk veronderstelde vertekening zo goed mogelijk weggenomen door
specifieke controlevariabelen in de uit te voeren multivariate analyse op te nemen.5
In de eerste plaats wordt rekening gehouden met een aantal achtergrondkenmerken
van individuen die grotendeels hun kansen op de arbeidsmarkt bepalen. Een eerste
relevant kenmerk is natuurlijk het behaalde opleidingsniveau. Er wordt daarbij de
volgende vijfdeling gehanteerd: basisonderwijs of lager voortgezet onderwijs (bo/vmbo),
hoger voortgezet onderwijs (havo/vwo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger
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beroepsonderwijs (hbo) en universiteit (wo). Sekserverschillen worden vastgesteld
door mannen en vrouwen te onderscheiden. Etniciteit is gebaseerd op informatie over
het geboorteland van respondenten en hun ouders. Een allochtoon is iemand die in
het buitenland is geboren of van wie ten minste een van de ouders in het buitenland
is geboren. Landen die in dit kader als buitenland staan geboekstaafd zijn terug te
vinden in de Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden (SAMEN).
In de tweede plaats worden de cognitieve capaciteiten van individuen benaderd door
hun leerprestaties in het voortgezet onderwijs. Deze prestaties zijn vastgesteld door
respondenten te vragen of ze hoge cijfers behaalden in het voortgezet onderwijs (‘altijd/
vaak’ tegenover ‘soms/(bijna) nooit’).6
In de derde plaats is een exogene meting van arbeidsmarktomstandigheden gebruikt
om het mogelijke endogeniteitsprobleem te omzeilen: het werkloosheidspercentage
in het jaar van schoolverlaten. Bovendien is deze variabele in de analyse opgenomen
om te bepalen of de invloed van een gebrekkige arbeidsmarktintrede op de latere arbeidsmarktsituatie van individuen verschilt onder wisselende macro-eonomische omstandigheden. De werkloosheidspercentages zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS, 2007) en variëren tussen 0,7% in 1970 en 10,2% in de
jaren 1983 en 1984.
In de vierde plaats, ten slotte, zijn enkele andere, arbeidsmarktgerelateerde kenmerken
opgenomen in de analyse. De duur tot het vinden van de eerste baan is gemeten door
de tijdsperiode (in maanden) tussen het moment van schoolverlaten en het tijdstip
waarop de eerste baan startte. Degenen die nooit een eerste baan hebben gehad, zijn
niet meegenomen in de analyse. Deeltijdwerk en werkzaamheid in de publieke sector
zijn twee kenmerken van de eerste baan. Het ene kenmerk verwijst naar de situatie
waarin minder dan 33 uur per week wordt gewerkt; het andere betreft degenen die in
de publieke sector (overheid, onderwijs, gezondheidszorg en dergelijke) werken.
Arbeidsmarktervaring is gedefinieerd als de periode (gemeten in jaren) tussen de start
van de eerste baan en het moment van ondervraging. Het betreft dus een maat voor
potentiële arbeidsmarktervaring, omdat perioden van inactiviteit of werkloosheid
tussen de eerste en huidige arbeidsmarktpositie niet zijn verdisconteerd.7 De waarde
van deze variabele varieert van 0 tot en met 36 jaar.

Resultaten
Voordat via multivariate analyse een schatting van de effecten van een gebrekkige
start op de latere arbeidsmarktpositie plaatsvindt, wordt de bivariate samenhang tussen
tijdelijk werk en overscholing bij arbeidsmarktintrede enerzijds en de latere arbeidsmarktsituatie anderzijds beschreven in tabel 1. Uit deze tabel komt naar voren dat
twee derde van de intreders die startten in een tijdelijke baan tegenwoordig een vaste
aanstelling hebben. Dit percentage is aanzienlijk lager in vergelijking met degenen die
bij aanvang op de arbeidsmarkt reeds een vaste aanstelling hadden (het verschil bedraagt
14 procentpunten). Omgekeerd zijn individuen die in een tijdelijke baan begonnen,
thans vaker in een tijdelijke aanstelling werkzaam dan degenen die in een vaste baan
startten (de percentages zijn respectievelijk 18 en 6%). Ze zijn ook vaker inactief. Als
het gaat om werkloosheid, tot slot, zijn de verschillen tussen intreders die wel of niet
tijdelijk werk hadden, kleiner.
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Daarnaast laat tabel 1 zien dat de samenhang tussen tijdelijk werk in de eerste en de
huidige baan sterk afneemt tijdens de beroepsloopbaan. Binnen de groep van minst
ervaren werknemers is de kansverhouding (odds) op tijdelijk tegenover vast werk zeven
keer groter voor personen die in een tijdelijke baan startten, dan voor degenen die direct
een vaste baan hadden ((27 / 62) / (5 / 80) = 7). Binnen de groep van werknemers met
twintig of meer jaren ervaring is de overeenkomstige odds ratio 2.
Het percentage individuen, die overgeschoold waren in hun eerste baan, maar tegenwoordig werkzaam zijn op het eigen opleidingsniveau (42%), is ongeveer even groot
als het percentage individuen, die overgeschoold zijn gebleven (43%). Voor degenen
die direct bij aanvang op de arbeidsmarkt al een passende baan hadden, is daarentegen
ruim 80% op het moment van ondervraging werkzaam in een dergelijke baan, tegenover
6% die van een niet-overgeschoolde naar een overgeschoolde positie is veranderd. Met
andere woorden: jonge werknemers, die overgeschoold waren ten tijde van hun arbeidsmarktintrede, hebben een grotere kans om dat tegenwoordig nog steeds te zijn in
vergelijking met degenen die in een passende baan begonnen. De odds ratio heeft de
waarde 14. Bovendien laten de resultaten zien dat jonge werknemers die als overgeschoold startten, tegenwoordig relatief vaker werkloos zijn.
Net als bij tijdelijk werk zwakt de relatie tussen overscholing in de eerste en huidige
baan af tijdens de beroepsloopbaan van individuen, ook al is de afname hier een stuk
geringer. Binnen de groep van werknemers, die over minder dan tien jaar arbeidsmarktervaring beschikken, is de kansverhouding op overgeschoold tegenover niet overgeschoold werk maar liefst twintig keer groter voor individuen die overgeschoold waren
in hun eerste baan, dan voor degenen die in een bij de opleiding passende baan begonnen. Binnen de groep van meest ervaren werknemers (met twintig of meer jaren ervaring) is de overeenkomstige odds ratio beduidend lager, maar nog steeds aanzienlijk
(namelijk 12).
Tabel 1

De huidige arbeidsmarktpositie van individuen die in hun eerste baan tijdelijk
werk hadden en/of overgeschoold waren naar arbeidsmarktervaring: percentagesa
Inactief

Werkloos

Tijdelijk
werk

Tijdelijk werk in eerste baan
0-9 jaar arbeidsmarktervaring
10-19 jaar arbeidsmarktervaring
20+ jaar arbeidsmarktervaring
Totaal

9 (11)
19 (9)
15 (9)
13 (10)

2 (5)
2 (3)
4 (4)
3 (4)

27 (5)
13 (6)
11 (6)
18 (6)

Overgeschoold in eerste baan
0-9 jaar arbeidsmarktervaring
10-19 jaar arbeidsmarktervaring
20+ jaar arbeidsmarktervaring
Totaal

6 (14)
10 (12)
17 (8)
9 (11)

6 (4)
4 (2)
9 (2)
6 (3)

Huidige arbeidsmarktpositie
Vast Overge- Niet overwerk schoold geschoold
62 (80)
67 (83)
70 (80)
66 (81)
56 (7)
34 (7)
28 (4)
43 (6)

33 (76)
52 (80)
45 (85)
42 (81)

a

Tussen haakjes staan de overeenkomstige percentages voor degenen die in hun eerste baan vast werk en/
of niet overgeschoold waren.
Bron: Eigen berekeningen op basis van het Nederlandse deel van het ISSP 2005 en 2006.
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De bovengenoemde resultaten worden vervolgens nader geanalyseerd met behulp van
multinomiale logistische regressie-analyse. Deze analyse geeft op multivariate wijze
de effecten weer van verschillende onafhankelijke variabelen op de kansverhouding
inactief, werkloos of tijdelijk werk tegenover vast werk, respectievelijk inactief, werkloos
of overgeschoold tegenover niet overgeschoold. Odds ratio’s kunnen worden berekend
door de antilog te nemen uit de geschatte regressiecoëfficiënten [exp(b)]. Voor elke
afhankelijke variabele zijn twee modellen geschat. In het eerste model zijn alle bestudeerde achtergrondkenmerken, arbeidsmarktkenmerken en kenmerken van de eerste
baan opgenomen. Het tweede model bevat daarbovenop statistische interactietermen
tussen de variabelen tijdelijk werk en overscholing in de eerste baan enerzijds en de
kenmerken arbeidsmarktervaring, etniciteit, sekse, opleiding en het werkloosheidscijfer
in het jaar van schoolverlaten anderzijds. De statistische interacties met arbeidsmarktervaring geven aan in hoeverre de nadelige gevolgen van een gebrekkige start op de
arbeidsmarkt afnemen tijdens de beroepsloopbaan van individuen. De overige interacties tonen in hoeverre de effecten van een gebrekkige start variëren tussen verschillende
sociale groepen.
Tabel 2 laat zien dat intreders op de arbeidsmarkt, die startten met tijdelijk werk vaker
een tijdelijke aanstelling hebben in hun huidige baan dan degenen die direct met vast
werk begonnen. De geschatte odds ratio is ruim 3 (e1.26). Ook met betrekking tot inactiviteit is er een invloed van tijdelijk werk in de eerste baan. Voor jonge werknemers,
die bij aanvang op de arbeidsmarkt een tijdelijke aantelling hadden, is de kansverhouding inactief tegenover vast werk twee keer groter dan de overeenkomstige kansverhouding voor degenen met een vaste aanstelling bij arbeidsmarktintrede. Deze resultaten zijn in overeenstemming met hypothese 1.
Naast de effecten van tijdelijk werk in de eerste baan, beïnvloeden drie achtergrondkenmerken de huidige arbeidsmarktsituatie van individuen. In de eerste plaats zijn
allochtonen vaker werkzaam in een tijdelijke baan dan autochtonen. Allochtonen zijn
bovendien vaker werkloos. In de tweede plaats nemen vrouwen minder deel aan het
arbeidsproces dan mannen. Deze bevinding is vast en zeker gerelateerd aan het verschijnsel dat vrouwen hun arbeidsmarktdeelname veelal combineren met zorgtaken
in het gezin. In de derde plaats speelt opleiding een rol bij de huidige arbeidsmarktsituatie van individuen. Degenen met een universitaire graad zijn verrassend genoeg
het vaakst werkzaam in een tijdelijke baan op het moment van ondervraging. De bijbehorende odds ratio bedraagt ruim 3 (e1.23). De laagstgekwalificeerden (bo/vmbo) lopen
het grootste risico om werkloos te zijn. Afgestudeerden van het hbo zijn het minst
vaak inactief.
Arbeidsmarktkenmerken en kenmerken van de eerste baan – naast het effect van tijdelijk werk in de eerste baan natuurlijk – zijn eveneens van belang. Allereerst geldt dat
individuen voor wie het geruime tijd duurde voordat zij hun eerste baan bemachtigden,
vaker werkloos zijn op het moment van ondervraging dan degenen die snel werk vonden
na schoolverlaten. Hoewel een start in werkloosheid niet centraal staat in dit artikel,
is het wel een verdere bevestiging van de veronderstelling dat een gebrekkige start
nadelige gevolgen heeft voor de latere arbeidsmarktpositie van individuen. Daarnaast
heeft het werkloosheidspercentage in het jaar van schoolverlaten vreemd genoeg een
negatieve invloed op de kans op inactiviteit. Tot slot zijn individuen die overgeschoold
waren in hun eerste baan tegenwoordig vaker werkloos dan degenen die startten in
een bij de opleiding passende baan.
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Tabel 2

Resultaten van multinomiale logistische regressie-analyse van de huidige arbeidsmarktpositie (inactief, werkloos of tijdelijk werk tegenover vast werk):
logit effecten
Model 2
Werk- Tijdeloosa lijk
werka
–2,04 ** –3,96 ** –3,00 ** –1,72 ** –4,03 ** –3,40 **
Inactief a

Intercept
Achtergrondkenmerken
Allochtoon
Vrouw
Opleiding
bo/vmbo
havo/vwo
mbo
hbo
wo
Hoge cijfers in voortgezet onderwijs
Arbeidsmarktkenmerken
Duur tot vinden eerste baan
Werkloosheid jaar van schoolverlaten
Arbeidsmarktervaring
Kenmerken eerste baan
Tijdelijk werk
Overgeschoold
Deeltijdwerk
Werkzaam in publieke sector
Interacties met tijdelijk werk
Arbeidsmarktervaring
Allochtoon
Vrouw
Opleidingb
Werkloosheid jaar van schoolverlaten

0,22
1,72 **

Model 1
Werk- Tijdelijk
loosa werka

0,43
0,93 +
1,44 ** –0,03

0,37
0,79 +

–0,10
1,28 *
0,32
–0,05
ref.
ref.
–1,13 ** –0,02
–0,46
0,06
–0,28
0,42

0,42
0,03
1,39 *
0,95
0,30
–0,09
ref.
ref.
ref.
0,59
–1,23 ** –0,07
1,23 ** –0,68
–0,13
–0,14
–0,26
0,43

0,25
0,97 +
ref.
0,43
1,01 +
–0,18

0,01
–0,11 *
–0,01

0,04 *
–0,01
–0,02

–0,02
–0,09
0,00

0,04 *
0,01
–0,02

–0,02
–0,06
0,03

0,74 *
–0,02
–0,46
–0,16

–0,95
1,03 *
–0,20
0,14

1,26 ** –3,74
–0,03
0,01
–0,17
–0,44
–0,14
–0,15

–2,56
1,11 *
–0,23
0,15

–0,27
–0,14
–0,51
–0,14

0,03
–0,12
1,08
0,18
–0,40

–0,09 *
1,99 *
–0,79
0,14
0,06

Model Chi2
Df
N

0,94 +
0,05

1,15 **
0,43

Inactief a

0,01
–0,12 *
–0,02

0,04
-2,02
0,13
0,05
121 **
42
828

150 **
57
828

** Effect significant bij p < 0,01; * effect significant bij p < 0,05; + effect significant bij p < 0,10.
a Ten opzichte van vast werk.
b Opleiding is hier als continue variabele beschouwd (in termen van jaren onderwijs) varierënd van 6 jaar
(voor bo) tot en met 20 jaar (voor wo).
-- Coefficiënt is niet betrouwbaar vanwege gering aantal waarnemingen en daarom niet weergegeven.
Bron: Eigen berekeningen op basis van het Nederlandse deel van het ISSP 2005 en 2006.

In model 2 zijn, zoals gezegd, statistische interactietermen opgenomen. De resultaten
van dit model laten steun zien voor de voorspelling dat de invloed van tijdelijk werk
bij aanvang op de arbeidsmarkt op de huidige kans om in een tijdelijke aanstelling
werkzaam te zijn, afneemt gedurende de beroepsloopbaan (zie hypothese 2). Na ongeveer 25 jaar arbeidsmarktervaring is het initiële effect volledig verdwenen.8 Daarnaast
is de invloed van tijdelijk werk in de eerste baan op de kans om in de huidige baan tijdelijk werk te hebben, aanzienlijk groter voor autochtonen dan allochtonen. Het betreffende interactie-effect bedraagt 1,99. Deze bevinding komt overeen met hypothese
3c. Voor de hypothesen 3a, 3b en 3d is geen steun gevonden.
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Tabel 3 laat zien dat overscholing in de eerste baan de latere arbeidsmarktpositie negatief beïnvloedt. Volgens model 1 zijn jonge werknemers die overgeschoold waren bij
intrede op de arbeidsmarkt vaker overgeschoold, werkloos of inactief op het moment
van ondervraging dan degenen die in een niet overgeschoolde positie startten. Het
effect is het sterkst bij de kans op overscholing. Voor personen die overgeschoold waren
in hun eerste baan is de kansverhouding op overgeschoold tegenover niet-overgeschoold
werk in de huidige baan meer dan 10 (e2.35) keer groter dan de overeenkomstige
kansverhouding voor degenen die een bij de opleiding passende baan hadden bij aanvang
op de arbeidsmarkt. Voor wat betreft de huidige kans op werkloosheid en inactiviteit
bedragen de odds ratio’s respectievelijk bijna 5 en bijna 2. Deze bevindingen zijn opnieuw niet in strijd met hypothese 1.
Daarnaast zijn enkele achtergrondkenmerken, arbeidsmarktkenmerken en kenmerken
van de eerste baan relevant. Omdat de resultaten met betrekking tot de huidige kans
op werkloosheid en inactiviteit in tabel 3 sterk lijken op de resultaten zoals gepresenteerd in tabel 2, worden hier alleen de significante effecten op de huidige kans op
overscholing besproken. Ten eerste blijkt dat allochtonen vaker werkzaam zijn in een
baan waarvoor ze zijn overgeschoold dan autochtonen. Ten tweede komt naar voren
dat hoogopgeleiden vaker overgeschoold zijn dan laagopgeleiden. Ten derde spelen
cognitieve capaciteiten een rol bij het voorkomen van overscholing. Werkenden die
altijd of vaak hoge cijfers behaalden in het voortgezet onderwijs, zijn minder vaak
overgeschoold in hun huidige baan dan degenen die dat soms of (bijna) nooit deden.
Ten vierde zijn meer ervaren werknemers minder vaak overgeschoold in hun huidige
baan dan minder ervaren werknemers. Ten vijfde zijn werkenden die in een deeltijdbaan
startten vaker overgeschoold in hun huidige baan dan degenen die in een voltijdbaan
aanvingen. Tot slotte zijn werknemers van wie hun eerste baan in de publieke sector
was, minder vaak overgeschoold dan degenen die hun loopbaan startten in de private
sector. Zoals gezegd, omvat de publieke sector onder meer al het werk in het onderwijs
en de gezondheidszorg. Kenmerkende beroepen in deze werkvelden zijn leerkracht en
arts, die alleen toegankelijk zijn wanneer men beschikt over de vereiste diploma’s.
In model 2 zijn opnieuw statistische interacties getoetst. De resultaten van dit model
laten allereerst zien dat de nadelige effecten van overscholing in de eerste baan op de
huidige kans op overscholing en werkloosheid geringer zijn voor allochtonen dan voor
autochtonen. Deze bevindingen weerspreken hypothese 3c. In de tweede plaats toont
model 2 dat de effecten van overscholing bij arbeidsmarktintrede op de huidige kans
op overscholing en werkloosheid kleiner zijn in tijden van hoge werkloosheid dan in
tijden van lage werkloosheid. Deze resultaten zijn in lijn met hypothese 3d. De hypothesen 2, 3a en 3b worden niet ondersteund door de data.
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Tabel 3

Resultaten van multinomiale logistische regressie-analyse van de huidige arbeidsmarktpositie (inactief, werkloos of overgeschoold tegenover niet overgeschoold): logit effecten

Intercept
Achtergrondkenmerken
Allochtoon
Vrouw
Opleiding
bo/vmbo
havo/vwo
mbo
hbo
wo
Hoge cijfers in voortgezet onderwijs
Arbeidsmarktkenmerken
Duur tot vinden eerste baan
Werkloosheid jaar van schoolverlaten
Arbeidsmarktervaring
Kenmerken eerste baan
Tijdelijk werk
Overgeschoold
Deeltijdwerk
Werkzaam in publieke sector
Interacties met overgeschoold
Arbeidsmarktervaring
Allochtoon
Vrouw
Opleidingb
Werkloosheid jaar van schoolverlaten

Model 1
Model 2
InacWerk- Overge- InacWerk- Overgetief a
loosa schoolda tief a
loosa schoolda
–1,91 ** –3,73 ** –1,68 ** –1,72 ** –4,64 ** –3,03 **
0,36
1,74 **

1,13 * 0,77
0,11
0,31

*

0,17
2,03 **
1,50 ** –0,52

1,60 **
0,34

–0,24
1,08 + –1,66 ** –0,10
0,19
–0,12
–0,15
0,13
ref.
ref.
ref.
ref.
–1,15 ** –0,07
–0,06
–1,03 *
–0,18
0,40
1,12 ** –0,10
–0,35
0,32
–0,52 * –0,37

1,15 +
0,12
ref.
–0,12
0,46
0,21

–1,95 **
–0,08
ref.
0,18
1,50 **
–0,50 *

0,01
–0,11 *
–0,02

0,04 + –0,01
–0,02
–0,07
–0,02
–0,02 +

0,05 +
0,18
–0,04

–0,01
0,03
0,01

0,57 +
0,56 +
–0,31
–0,28

–1,15
–0,13
0,60 +
1,54 ** 2,35 ** –0,93
–0,02
0,61 * –0,24
0,00
–0,56 * –0,30

–0,87
0,61
0,06
0,06

–0,07
3,28 **
0,54 +
–0,59 *

0,05
–2,74 +
1,29
0,00
–0,45 **

–0,04
–1,33 +
0,06
–0,12
–0,18 +

Model Chi2
Df
N

0,01
–0,09
–0,03

0,05
0,30
1,09
–0,04
–0,11
316 **
42
817

347 **
57
817

** Effect significant bij p < 0,01; * effect significant bij p < 0,05; + effect significant bij p < 0,10.
a Ten opzichte van niet overgeschoold.
b Opleiding is hier als continue variabele beschouwd (in termen van jaren onderwijs) varierënd van 6 jaar
(voor bo) tot en met 20 jaar (voor wo).
Bron: Eigen berekeningen op basis van het Nederlandse deel van het ISSP 2005 en 2006.

Conclusies en discussie
Uit de resultaten van dit artikel is allereerst gebleken dat jongeren in Nederland, die
startten in een tijdelijke baan, later ook vaker tijdelijk werk hebben of vaker inactief
zijn dan degenen die direct bij arbeidsmarktintrede in een vaste baan begonnen. De
invloed van tijdelijk werk in de eerste baan op de latere kans op tijdelijk werk neemt
echter geleidelijk af gedurenende de beroepsloopbaan en is uitgedoofd na 25 jaar
werkervaring. Bovendien is de invloed van tijdelijk werk in de eerste baan op de latere
kans in een tijdelijke baan werkzaam te zijn groter voor allochtonen dan autochtonen.
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Daarnaast hebben de bevindingen aangetoond dat jonge werknemers, die in hun eerste
baan overgeschoold waren, op het moment van ondervraging ook vaker overgeschoold
zijn, werkloos zijn, of inactief zijn dan degenen die bij intrede op de arbeidsmarkt
passend werk deden. De effecten van overscholing bij arbeidsmarktintrede op de latere
kans op overscholing en werkloosheid zijn daarbij kleiner voor allochtonen dan autochtonen en zwakker in tijden van hoge werkloosheid dan in tijden van lage werkloosheid.
Deze laatste bevinding suggereert dat schoolverlaters, die in een periode van laagconjunctuur onder hun niveau startten, dit via opwaartse mobiliteit tijdens de beroepsloopbaan (deels) hebben weten goed te maken.
Over het algemeen bevestigen deze resultaten dus de valhypothese. Ze laten zien dat
een gebrekkige start bij intrede langdurige, negatieve gevolgen heeft voor de latere
arbeidsmarktpositie van individuen. Alleen de bevinding van een afnemende invloed
van tijdelijk werk bij intrede op de arbeidsmarkt op de latere kans op tijdelijk werk
verschaft enige steun voor de brughypothese, ook al is het gevonden effect pas in de
tweede helft van de beroepsloopbaan volledig verdwenen. Daarnaast is er enige steun
gevonden voor de voorspelde heterogeniteit in de effecten van een gebrekkige start
op de arbeidsmarkt als het gaat om de rol van etniciteit en macro-economische omstandigheden ten tijde van arbeidsmarktintrede.
Er zijn twee kwesties die meer aandacht behoeven. In de eerste plaats is het de vraag
wat de langetermijngevolgen van overscholing bij arbeidsmarktintrede nu precies betekenen. Het kan best zijn dat er – ondanks het blijvende overscholingseffect – sprake
is van een efficiënte allocatie van werknemers en banen. Dit is het geval wanneer het
bereikte opleidingsniveau geen correcte indicatie is van de werkelijke capaciteiten van
werknemers. Met name in de credentialistische visie op het onderwijs (Collins, 1979)
wordt gesuggereerd dat men op school geen productieve vaardigheden aanleert – zoals
de theorie van het menselijk kapitaal veronderstelt –, maar pas daarna op de werkvloer.
In plaats daarvan wordt onderwijs gezien als een goed waaraan status wordt ontleend.
De statusaspecten van het onderwijs vormen een belangrijk selectiecriterium van
werkgevers en degenen, die over een hoge opleiding beschikken, hebben uitzicht op
een goede en stabiele arbeidsmarktpositie. Met andere woorden: overscholing is niet
per se gelijk aan onderbenutting, waardoor het blijvende karakter van overscholing
geen reëel probleem hoeft te zijn. Dit neemt echter niet weg dat er dan – vanuit het
oogpunt van macrodoelmatigheid – sprake is van een overinvestering in het volgen
van onderwijs door individuen.
In de tweede plaats is in dit artikel een statische en beperkte blik op de latere arbeidsmarktpositie van individuen geworpen door de situatie op het moment van ondervraging te bestuderen, terwijl duidelijk is dat een dynamisch perspectief nodig is om individuele carrières te analyseren. De gebruikte gegevens echter bevatten niet meer
loopbaangegevens dan informatie over de eerste en de huidige arbeidsmarktpositie
van individuen. Voor toekomstig onderzoek naar de blijvende, negatieve gevolgen van
een gebrekkige start op de arbeidsmarkt voor de verdere beroepsloopbaan van individuen is het daarom van belang dat longitudinale (retrospectieve levensloop- of prospectieve panel)gegevens worden gebruikt, die door middel van geavanceerde regressietechnieken als gebeurtenissenanalyse dienen te worden geanalyseerd.
Gezien de bevindingen zijn de aanbevelingen voor het beleid duidelijk. Ze suggereren
dat vermeden moet worden dat jongeren bij het betreden van de arbeidsmarkt in een
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precaire arbeidsmarktpositie terechtkomen, die stigmatiserend werkt en ertoe leidt
dat zij langdurig in een marginale positie verstrikt raken. In het verleden gedane inspanningen als het Jeugd Werk Garantieplan (JWG) en meer recent de Taskforce
Jeugdwerkloosheid, in combinatie met het streven van het huidige kabinet om de
jaarlijkse nieuwe voortijdige schooluitval met de helft terug te dringen in 2012, blijven
cruciaal als het gaat om het voorkomen van het ontstaan van een ‘verloren generatie’
van jongeren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Noten
1

2
3

4

5

6
7

8

De wellicht meest gebrekkige start die individuen kunnen maken op de arbeidsmarkt, is een
start in werkloosheid. Dit artikel richt zich echter op een vergelijking tussen kenmerken van
de eerste baan en de latere arbeidsmarktpositie van individuen, waarbij overigens wel de
duur van een eventuele periode van werkloosheid voor het vinden van de eerste baan na
schoolverlaten als (controle)variabele in de multivariate analyse is opgenomen.
Beide kenmerken van een gebrekkige start zijn als aparte dimensies te beschouwen. De onderlinge samenhang is zeer gering. De Pearson correlatiecoëfficiënt bedraagt slechts 0,08.
Het is waarschijnlijk dat de retrospectief verzamelde informatie over de eerste baan enigszins
vertekend is (De Vries & De Graaf, 2008). Desondanks is het de meest gangbare manier om
beroepsinformatie te verzamelen in onderzoek naar sociale ongelijkheid en mobiliteit. De
voorkeur voor retrospectieve dataverzameling is begrijpelijk, omdat prospectieve panelstudies
voor dit onderzoeksterrein als nadeel hebben dat het erg lang duurt voordat loopbanen
kunnen worden geanalyseerd, paneluitval over een lange periode van dataverzameling groot
is en historische vergelijkingen alleen mogelijk zijn wanneer het panel (voor nieuwe cohorten)
wordt herhaald.
Hoewel voor inactiviteit en werkloosheid als mogelijke gevolgen van tijdelijk werk en overscholing bij aanvang op de arbeidsmarkt geen theoretische rechtvaardiging is gegeven,
worden beide vormen van niet-werkzaamheid als categorieën opgenomen in de afhankelijke
variabelen. In hoofdzaak gebeurt dit om meer onderscheidend vermogen te hebben in de
multivariate analyse.
Econometristen verkiezen vaak een Heckman tweestapsprocedure voor deze problematiek
(Heckman, 1979). Daarvan is in dit artikel bewust geen gebruik gemaakt. Het nadeel van
deze procedure is dat deze alleen betrouwbaardere schattingen oplevert wanneer er een
goede (dat wil zeggen, volledig exogene) correctie- of instrumentele variabele aanwezig is
in de data, wat meestal niet het geval is. Bovendien is de Heckman tweestapsprocedure niet
geschikt voor een multinomiaal logitmodel. Nu zijn er inmiddels wel alternatieve correcties
voor selectiebias voorhanden, die gebaseerd zijn op maximum likelihood procedures (Maddala,
1983), maar daar is gespecialiseerde programmatuur voor nodig.
Ook hier kan de betrouwbaarheid van de beantwoording in het geding zijn: (oudere) mensen
weten wellicht niet meer precies hoe goed hun leerprestaties in het voortgezet onderwijs
waren.
Voor vrouwen is deze maat voor arbeidsmarktervaring wat problematisch, gezien het feit
dat zij hun loopbaan vaak onderbreken en/of in deeltijd werken (met name vanwege het
krijgen van kinderen). Helaas is geen betere meting van arbeidsmarktervaring voorhanden
in de gebruikte gegevens.
De berekeningen zijn gebaseerd op een niet-gepresenteerd model waarin alleen de interactieterm tussen de variabelen tijdelijk werk in de eerste baan en arbeidsmarktervaring is opgenomen. In dit model is het hoofdeffect van tijdelijk werk 2,48 en het interactie-effect met
arbeidsmarktervaring 0,10. Dit betekent dat het initiële effect van tijdelijk werk na 25 (2,48 /
0,10) jaar arbeidsmarktervaring is uitgedoofd.
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Boekbesprekingen
T. Bijlsma (2009), Teamleren bij de Nederlandse krijgsmacht. Den Haag: Koninklijke De
Swart. ISBN 978 90 8892 023 3, 308 p.
Leren, flexibiliteit en innovatie lijken geen kernmerken die vaak met militaire organisaties worden geassocieerd. Zo verzuchtte de Britse generaal en militair historicus
J.F.C. Fuller in zijn memoires: ‘The soldier is the most conservative creature on earth.
It is really dangerous to give him an idea, because he will not adopt it until it is obsolete,
and then will not abandon it until it has nearly destroyed him.’ Maar schijn bedriegt:
een ‘lerend leger’ is zeer wel mogelijk. Zo wordt althans betoogd in het proefschrift
waarop Tom Bijlsma, universitair docent aan de KMA en reserve majoor bij de landmacht, op 6 november 2009 promoveerde aan de Universiteit van Tilburg.
Bijlsma richt zich specifiek op de vraag hoe teams leren binnen de Nederlandse defensieorganisatie, welke determinanten dat teamleren beïnvloeden en hoe deze determinanten onderling samenhangen. Als definitie van teamleren hanteert hij: ‘het opbouwen
van kennis, kunde en inzicht door het team middels inter-persoonlijke processen
waarbij het team de verbetering / het geleerde ook aantoonbaar toepast en borgt’
(p. 23). Door middel van een uitvoerige literatuurstudie komt Bijlsma tot een onderzoeksmodel met drie centrale, elkaar wederkerig beïnvloedende variabelen: ‘Teamsensation’ (met als componenten Vertrouwen, Betrokkenheid en Beoordelen); ‘Teamaction’
(met als componenten Planning, Actie, Borgen); ‘Teamreflection’ (met als componenten
‘Single loop learning’, ‘Double loop learning’, Dialoog). Daarnaast onderscheidt hij Informeel leren, ‘Distal learning’ en Verspreiden als meer perifere variabelen in het model.
Ten slotte beschouwt hij als contextvariabelen Belangen, Dynamiek, Complexiteit en
Teamdemografische kenmerken.
De onderzoeksopzet van Bijlsma omvat verschillende niveaus en methoden van onderzoek. Allereerst ontwikkelde hij voor elke variabele in het onderzoeksmodel een lijst
van items, gebaseerd op bestaande meetschalen. De resulterende vragenlijst liet hij
vervolgens in de loop van een jaar drie maal invullen door (uiteindelijk) 49 teams,
verspreid over verschillende eenheden uit de landmacht, luchtmacht en marine.
Daarnaast hield hij bij 29 van die teams in totaal 41 interviews met leden of leidinggevenden. Ten slotte observeerde hij gedurende langere tijd vier van de teams, één bij de
marechaussee en drie bij de marine.
Op basis van uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve analyses komt Bijlsma tot een
groot aantal bevindingen. De belangrijkste daarvan is dat ‘Teamsensation’, ‘Teamaction’
en ‘Teamreflection’ goed kunnen worden onderscheiden als aspecten van teamleren
en dat deze aspecten elkaar wederkerig beïnvloeden. Verder blijkt dat ‘Single loop
learning’ en ‘Double loop learning’ sterk met elkaar correleren en dat ‘Single loop
learning’ op zijn beurt het best wordt voorspeld door de variabelen Beoordelen en
Plannen.
De studie van Bijlsma is theoretisch veelomvattend, grondig onderzocht en levert een
grote rijkdom aan interessante resultaten op. Desondanks zijn er wel enkele kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats kent de studie een grote verscheidenheid aan
leerbegrippen (‘Single loop learning’, ‘Double loop learning’, Informeel leren, ‘Distal
learning’ en ook nog ‘Local learning’), die niet altijd even duidelijk van elkaar worden
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onderscheiden en die dan ook onderling erg hoog correleren. Meer eenheid in het
leerbegrip had tot een zekere vereenvoudiging van het theoriehoofdstuk en de statistische analyses kunnen leiden. Bovendien had dit een zinvolle verbinding kunnen geven
met de ‘High Reliability Organization’ (HRO), die nu in een apart hoofdstuk (8) verschijnt.
In de tweede plaats lijkt Bijlsma soms weinig onderscheid te maken tussen leren (in
het bijzonder ‘Single loop’ en ‘Double loop’) enerzijds en leerklimaat (Model I en II)
anderzijds (zie bijv. pp. 37-38 en 150-154). ‘Single loop’ en ‘Double loop’ leren hebben
betrekking op veranderingen in handelingstheorieën (‘theories of action’ zoals Argyris
& Schön deze noemen) van medewerkers en organisaties. Bij ‘Single loop’-leren veranderen alleen de assumpties en handelingen welke een bepaald doel naderbij moeten
brengen. Bij ‘Double loop’-leren veranderen ook de onderliggende normen en waarden
(‘governing variables’) welke die doelen nastrevenswaard maken; dit is dus een dieper
gaande vorm van leren. De open en productieve reflectie op context en proces van
onderlinge communicatie, welke Bijlsma in het bijzonder in de marechaussee case
(hoofdstuk 7) waarneemt, is in de eerste plaats een uiting van een Model II-leerklimaat.
Echter, alleen als deze reflectie leidt tot diepgaande verandering in handelingstheorieën
van betrokkenen kan worden gesproken van ‘Double loop’-leren. Vindt een dergelijke
diepgaande verandering niet plaats, dan is er sprake van ‘Single loop’-leren in een
Model II-leerklimaat (dit lijkt overigens ook de gangbare leervorm te zijn in de HRO’s
in hoofdstuk 8).
Ten slotte is het interessant te melden dat verschillende bevindingen van Bijlsma
overeen lijken te komen met die van organisatie en militaire historici als Van Creveld,
Hart, Dupuy, Brouwer, Wilson en Murray. Zij relateren de ‘battlefield performance’
van effectieve krijgsmachten (zoals het Pruisische, later Duitse leger tussen 1813-1941
en het Israëlische leger tussen 1948-1973) in hoge mate aan leervermogen. Dat wordt
op zijn beurt positief beïnvloed door factoren als de mate waarin binnen de betreffende
legerorganisatie verantwoordelijkheden zijn gedecentraliseerd, de mate waarin haar
cultuur open staat voor fouten, de mate waarin geleerde lessen organisatorisch expliciet
en impliciet worden verankerd en gedeeld en de mate waarin zij adequaat met haar
personeel omgaat in termen van selectie, opleiding en plaatsing.
Max Visser
Radboud Universiteit Nijmegen
R. Peña-Casas & Ph. Pochet (2009), Convergence and divergence of working conditions
in Europe: 1990-2005. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions. ISBN 978-92-897-0846-3, 107 p.
Cl. Villosio (2008), Working conditions of an ageing workforce. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. ISBN 978-92-897-0815-9,
70 p.
A. Riedman, G. van Gyes, A. Roman, M. Kerkhofs & S. Bechmann (2010), European Company Survey 2009: overview. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions. ISBN 978-92-897-0863-0, 121 p.
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‘Steeds meer’ en ‘meer dan ooit’ zijn graag gebruikte termen in krantenberichten en
in inleidingen van sociaal-wetenschappelijke artikelen. Vaak blijken het ongefundeerde
termen te zijn en alleen goed om de aandacht van de lezer te trekken of vast te houden.
Want ze worden pas terecht gebruikt als ze onderbouwd zijn met trendgegevens. En
die zijn schaars. Op het gebied van arbeid kunnen we in Nederland onder meer beschikken over data van het CBS, TNO en UWV (voor arbeidsongeschiktheid), en in Europees
verband over data van Eurostat en de OESO. Het Sociaal en Cultureel Planbureau verzamelt vaak eigen data en belicht frequent arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsontwikkelingen in de tijd.
Onder wetenschappers lijken de trendrapportages en de databestanden van de European
Foundation for Living and Working Conditions, een Europees tripartiete orgaan dat
in Dublin is gevestigd, wat meer aandacht te kunnen hebben. In 1990 begon de Europese Stichting de zogenaamde EWCS (European Working Conditions Survey), toen
nog onder twaalf landen. In 1995 en 2000 werd deze herhaald onder vijftien landen.
En in 2005 vond de EWCS plaats onder 27 landen, dus inclusief de tien nieuw toegetreden landen. De kandidaat-landen Kroatië en Turkije en de EFTA-landen Noorwegen
en Zwitserland deden in 2005 ook mee aan de survey. Dit jaar, 2010, wordt de vijfde
‘wave’ uitgevoerd.
In de EWCS komen aan de orde: demografische aspecten van de werkende, baankenmerken (als type contract, werktijden, beroep, sector), inkomsten, werkorganisatie,
arbeidsomstandigheden, inspraak, leermogelijkheden, training, werk-thuisbalans,
discriminatie, ziekteverzuim en diverse gezondheidsaspecten. Per land worden ongeveer
1000 werkenden per jaar geïnterviewd. In de kleinere landen gaat het om 600 werkenden.
Met behulp van de data zijn vele voortgangsrapporten geschreven, maar ook topicrapporten, bijvoorbeeld over type contracten en flexwerk, werktijden, sectorverschillen,
de ‘gendergap’, of werkstress. Diverse universitaire en niet-universitaire auteurs hebben
met behulp van de data wetenschappelijke artikelen vervaardigd.
Vorig jaar is – in opdracht van de European Foundation – een rapport verschenen van
Peña-Casas & Pochet over het naar elkaar toe of van elkaar af groeien van de kwaliteit
van de arbeid in de Europese landen in de periode 1990-2005. Voor die analyse werden
de 27 EU-landen op voorhand geclusterd in zes groepen landen: de drie Scandinavische
landen, de twee Angelsaksische landen, de zes West-Europese landen, de vier zuidelijke
landen, de tien nieuw toegetreden oostelijke landen en de twee nieuwe mediterrane
landen Cyprus en Malta.
Uiteraard is een van de conclusies dat de kwaliteit van de arbeid in de twaalf nieuwe
EU-landen achterblijft bij die in de oorspronkelijke vijftien EU-landen. Verrassender
is dat de auteurs constateren dat de ‘job quality’ in de Scandinavische groep in de loop
der tijd verslechterd is en in de Angelsaksische landen verbeterd is. De ‘job quality’ in
de West-Europese en de zuidelijke groep is min of meer stabiel gebleven.
Voor Nederland wordt het laagste niveau van Europa geconstateerd in ergonomische,
toxische en fysische (geluid en hoge en lage temperaturen) risico’s. Nederland behoort
ook, samen met de Scandinavische landen, tot de landen met de hoogste mate van
autonomie in het werk en de grootste leermogelijkheden. Verder scoort ons land heel
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laag op weekend- en nachtwerk. Ten slotte behoort Nederland tot de landen met een
gemiddelde werkdruk (‘pace of work’). In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de
Scandinavische landen is de werkdruk hoger. Het rapport bevat een groot aantal bijlagen
met landengegevens, een ‘Fundgrube’ voor de liefhebber.
Alles overziend blijkt wel dat de door de European Foundation gekozen – en hiervoor
beschreven – landenclustering lang niet altijd empirisch onderbouwd kon worden. Eigenlijk past Nederland wat betreft de kwaliteit van de arbeid beter bij de Scandinavische
landen dan bij België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Maar dat was
al gebleken in andere analyses van de EWCS-data, bijvoorbeeld in ‘Work in 27 European
countries: testing the North-South hypothesis’, in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2004, p. 275-287. Een andere gedachte die zich opdringt, is dat het hier om
een typisch informatief publieksrapport gaat. Het is met zijn overzichtelijke indeling
en rechte tellingen in eenvoudige tabellen, goed leesbaar voor beleidsmakers, maar
een statistisch-onderlegde ingewijde zou wat geavanceerder methoden en technieken
los laten op de data, om al dan niet significante verschillen vast te stellen tussen landen
en tussen jaren.
Een tweede, voor de actuele maatschappelijke en politieke discussie relevant rapport
van de European Foundation is gebaseerd op EWCS-data en gaat over de kwaliteit van
de arbeid van oudere en jongere werknemers. In 2005 presenteerde de Europese
Commissie haar Green Paper ‘Confronting demographic change: a new solidarity
between generations.’ Daarin verwacht de commissie dat de EU rond 2030, door bevolkingsveroudering, zo’n 20,8 miljoen mensen in de leeftijd van 15-64 jaar tekort zal
komen. In 2000-2001 was het belangrijkste doel van de EC om de gemiddelde participatiegraad tot 2010 tot 70% te laten stijgen. De participatiegraad van ouderen (55-64
jaar) moest in 2010 op 50% gekomen zijn. Om ouderen langer te laten doorwerken
werd als doel gesteld om de kwaliteit van de arbeid in Europa verder te verbeteren.
Dit rapport vormt daarom als het ware het begin van een monitoringperiode om te
zien of die beoogde verbetering lukt.
Analyse van de Europese 2005-data laat zien dat jongeren het meest te maken hebben
met fysieke risico’s op de werkplek en het minst tevreden zijn met de kwaliteit van
hun werk. Wel kunnen ze meer training volgen dan ouderen. Oudere werkenden worden
meer ‘beschermd’ tegen gezondheidsrisico’s en hebben te maken met een grotere mate
van autonomie en een lagere mate van ‘work intensity’. Daarentegen krijgen ouderen
minder mogelijkheden om zich te trainen en nieuwe dingen te leren. Het rapport
concludeert dat met name autonomie in het werk en toegang tot leermogelijkheden
de arbeidstevredenheid en arbeidsparticipatie van ouderen kan stimuleren.
In Nederland klinkt dat bekend in de oren. Maar zoals gezegd, dit rapport heeft
‘benchmarking’-waarde. Het is dus afwachten of de cijfers van de European Working
Conditions Survey 2010 verbetering te zien zullen geven in deze participatie-indicatoren.
Ten slotte heeft de European Foundation recentelijk een belangwekkend rapport uitgebracht over de in 2009 gehouden tweede European Company Survey (ECS 2009).
De eerste bedrijvensurvey was van 2004-2005. Die van 2009 werd in alle 27 EU-landen
uitgevoerd, alsmede in Turkije, Kroatië en de voormalige Joegoslavische republiek
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Macedonië. In meer dan 27.000 bedrijven met meer dan tien werknemers, zowel in de
publieke als in de private sector, werd een HR-manager en een werknemersvertegenwoordiger per bedrijf geïnterviewd.
Het accent van de 2009-survey lag op flexibiliteitsmaatregelen door bedrijven en de
betrokkenheid daarbij van werknemersvertegenwoordigers. De reden hiervan was dat
de EU een flexibele arbeidsmarkt en flexibele werkorganisatie toejuicht, maar ook bezorgd is over de mogelijke negatieve aspecten van flexibiliteitsmaatregelen. We lichten
een aantal min of meer opvallende resultaten uit het rapport toe, met name wat betreft
de flexibiliteitpositie van Nederland.
Europees gezien heeft Nederland, mede dankzij de grote dienstensector, een goede
flexibiliteitpositie. Ten eerste heeft Nederland, zoals bekend – samen met België,
Duitsland, de UK en de Scandinavische landen – de meeste mogelijkheden om parttime
te werken. Ons land heeft ook het hoogste percentage bedrijven met werknemers die
in hoog gekwalificeerde functies in deeltijd werken. Ten tweede is Nederland de kampioen van de tijdelijke contracten. Meer dan 80% van de Nederlandse bedrijven gebruikt
dit type contracten, terwijl het in de EU gemiddeld net boven de 50% ligt. Ten derde
blijken collectief of contractueel geregelde overwerkregelingen – om flexibel te kunnen
opereren – het meest in Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen voor te
komen. Maar in Nederland wordt overwerk relatief weinig financieel gecompenseerd
door bedrijven. Ten vierde blijkt teamwork in Nederland, evenals in Zweden en Denemarken, relatief populair te zijn. Ten slotte scoort Nederland bij leermogelijkheden
Europees gezien bovengemiddeld. Het geven van trainingen en cursussen aan medewerkers wordt breed erkend als een mogelijkheid om de flexibiliteit van het personeel
te bevorderen. Het rapport stelt een duidelijke relatie vast tussen het nagaan van
trainingsbehoeften van werknemers door bedrijven en hun en economische prestaties.
Minder goed scoort Nederland bij flexibele werktijdregelingen (flexibele begin- en
eindtijden, opsparen van werkuren, enz.), van belang voor de werk-thuisbalans. Die
komen het meest voor in de Scandinavische landen, Nederland bevindt zich wat dat
betreft in de middenmoot. Dit type regelingen is in de EU sinds 2004 aan een opmars
bezig. Ook wat betreft de 24-uurs economie doet Nederland het erg kalm aan. Er wordt
in ons land namelijk heel weinig ’s nachts en in weekenden gewerkt.
Over prestatiebeloning, dat door de EU gezien wordt als een middel om flexibiliteit te
stimuleren, wordt door personeelsvertegenwoordigers in de Benelux negatief geoordeeld. Personeelsvertegenwoordigers in Centraal- en Oost-Europese landen zijn over
het algemeen veel meer te porren voor deze beloningsaanpak.
Dit basisrapport over de tweede European Company Survey, dat ook aandacht besteedt
aan de sociale dialoog binnen bedrijven en aan bedrijfsprestaties, heeft ontegenzeggelijk
waarde voor onderzoekers en beleidsmakers die zich bezighouden met personeelsmanagement, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.
Peter G.W. Smulders
TNO Kwaliteit van Leven / Arbeid
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Bram Steijn en Sandra Groeneveld (red.) (2009), Strategisch HRM in de publieke sector.
Assen: Van Gorcum, ISBN: 978-90-232-4602-2, 271 p.
In november 2009 verscheen het boek Strategisch HRM in de publieke sector, een welkome
en verdienstelijke poging om dit belangrijke onderwerp meer systematisch en overzichtelijk in kaart te brengen. De lezersdoelgroep van dit boek zijn hbo- en wo-studenten,
en functionarissen die werkzaam zijn in de dagelijkse praktijk van HRM.
Welkom, omdat Human Resource Management te vaak een ondergeschoven kindje is
in publieke organisaties. Een paar aanvaringen met het immer trage en niet functionerende HRM-beleid van universiteiten maken al duidelijk waarom zo’n boek onontbeerlijk
is. Hoe vaak komt het niet voor dat werknemers al met hun dagelijks werk begonnen
zijn voordat de HRM-afdeling met het feitelijke arbeidscontract komt aanzetten? Als
operationele werkzaamheden al zo moeizaam verlopen, hoef je van een tactische of
strategische taakopvatting al helemaal niets te verwachten.
Verdienstelijk, omdat de auteurs in deze tijd van toenemende druk op internationaal
publiceren de tijd nemen een dergelijke toegankelijke Nederlandstalige studie te
schrijven, en waarbij ook junioronderzoekers (promovendi, master-studenten) hun
schrijftalenten kunnen benutten. Interessant is dat het boek expliciet aansluit bij recente maatschappelijke ontwikkelingen (de financiële crisis, het innovatieplatform,
NPM), wat de relevantie en actualiteit verhoogt.
Het eerste hoofdstuk introduceert het Strategisch Human Performance (SHP)-model,
waarvan de afzonderlijke onderdelen in de daarop volgende hoofdstukken worden
besproken. Het boek begint met een omschrijving van HRM in een publieke context,
waarbij merkwaardig genoeg twee private organisaties, te weten een fastfood en een
sterrenrestaurant als metaforen worden gebruikt. Daarna volgt een historisch overzicht,
waarbij het Nederlandse openbare bestuur in verschillende tijdsperioden vanaf 1813
wordt besproken, en er wordt een overzicht gegeven van de verschillende huidige
ontwikkelingen (bijvoorbeeld personele reducties en decentralisering van het overheidsbestel, waaronder ook het HRM-beleid). Vervolgens worden de inrichting van publieke
organisaties, de arbeidsmarkt (waaronder werving en selectie, met specifieke aandacht
voor diversiteit), loopbanen en employability en externe mobiliteit en leeftijdsbewust
personeelsbeleid besproken.
Het volgende hoofdstuk is gewijd aan een beschouwing over het verandervermogen
van organisaties, een interessant onderwerp, maar helaas ontbreekt een link met
strategische HRM. Het boek gaat verder nog over arbeidstevredenheid en arbeidsmotivatie, HRM en prestaties van publieke organisaties, waarbij onder andere het bekende
INK-model en de Balanced Scorecard worden besproken. Ten slotte wordt een afsluitend
hoofdstuk gepresenteerd, waarin de verschillende dilemma’s en uitdagingen van strategisch HRM in de publieke sector aan de orde komen, met een blik op de toekomst.
Hoe interessant het onderwerp ook mag zijn en hoe helder de afzonderlijke hoofdstukken (met klassieke theorieën en modellen) ook geschreven zijn, toch stelt het boek
teleur. Voor die teleurstelling zijn verschillende redenen aan te voeren: Wat het boek
aan veelheid van onderwerpen behelst, ontbeert het aan diepgang. De afzonderlijke
hoofdstukken beschrijven op zichzelf boeiende onderwerpen, waarbij de klassieke be244
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naderingen en modellen worden genoemd. Voor studenten kan dat relevant zijn, maar
de link naar het overkoepelende en met wat te veel aplomb geformuleerde model blijft
zwak.
Daarnaast moeten juist door de keuze voor het presenteren van deze klassieke benaderingen veel begrippen en fundamentele principes worden uitgelegd. De auteurs bieden
achtergrondinformatie, maar voor ‘echte’ inzichten is het verstandiger de oorspronkelijke bronnen te raadplegen.
Het boek hinkt op te veel verschillende gedachten en mist daardoor diepgang en vernieuwende inzichten, terwijl ook geen praktische oplossingen of handwijzingen worden
geboden. Het geheel blijft daardoor te veel een opsomming, terwijl scherpte in analyse
en synthese ontbreken.
Kortom, een lezenswaardig boek dat een veelheid van onderwerpen presenteert en
waarin pas te laat, namelijk in het slothoofdstuk, antwoord kan worden gegeven op
de meest prangende vragen: Wat zijn nu de cruciale problemen van strategische HRM
in de publieke sector? En hoe lossen we die op?
Christine Teelken
Vrije Universiteit Amsterdam
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Tijdschriftformule
Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken wil vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek aandacht besteden aan vraagstukken betreffende de arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.
Het tijdschrift staat open voor wetenschappelijke artikelen die gekenmerkt worden
door een zekere actualiteitswaarde en/of beleidsgerichtheid. Hierbij kan het gaan om
onderzoeksartikelen (inclusief casestudies en literatuurstudies), opiniërende artikelen,
onderzoeksnotities (korte artikelen met de uitkomsten van recent verricht onderzoek),
columns en boekbesprekingen. Manuscripten mogen niet aan een ander Nederlandstalig tijdschrift voor publicatie worden aangeboden, dan wel elders in het Nederlands
zijn of worden gepubliceerd.
Alle artikelen (inclusief onderzoeksnotities) worden in een zogenaamde ‘double blind
review’-procedure anoniem door drie beoordelaars van commentaar voorzien.

Opmaak, lengte en titel van artikelen
Manuscripten dienen opgemaakt te zijn volgens de APA-richtlijnen (Publication Manual
of the American Psychological Association, 5e editie, 2001).
Het tijdschrift hanteert strenge limieten voor het maximale aantal woorden:

•
•
•
•

Artikelen: maximaal 8.000 woorden
Onderzoeksnotities: maximaal 4.000 woorden
Boekbesprekingen: maximaal 800 woorden
Columns maximaal 1.100 woorden.

Hierin moet alle tekst zijn inbegrepen: titel, samenvatting, trefwoorden, hoofdtekst,
eindnoten, tabellen, figuren en literatuurlijst. Tabellen en figuren moeten op aparte
vellen worden aangeleverd. Tabellen en figuren van een hele pagina tellen voor 500
woorden en tabellen en figuren van een halve pagina tellen voor 250 woorden.
Het tijdschrift hecht aan korte en krachtige titels van maximaal 7 woorden.
De titel (en eventueel ondertitel) van het artikel en de auteursgegevens dienen op een
apart titelblad vermeld te worden. De auteurgegevens worden als volgt vermeld:
[voornaam] [achternaam] is werkzaam bij [organisatie / afdeling / faculteit], e-mailadres:
[e-mailadres]. Alleen van de eerste auteur wordt het e-mailadres vermeld. Functies of
werkzaamheden worden niet vermeld.
Vermeld ook het aantal woorden en het aantal tabellen en figuren van hele en halve
pagina’s op het titelblad.
Gebruik een interlinie van 1,5 op A4, enkelzijdig met ruime marges.
Maak geen gebruik van de opmaakmogelijkheden van het tekstverwerkingsprogramma,
zoals tabstops, inspringcommando’s, onderstrepingen en dergelijke, met uitzondering
van vet en cursief. Gebruik de Enter-toets alleen om koppen en alinea’s af te sluiten.
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Koppen worden niet genummerd. Het gebruik van eindnoten is toegestaan, maar
worden zoveel mogelijk vermeden.

Samenvatting en trefwoorden/keywords
Bij het artikel dienen zowel een Nederlandse samenvatting als een Engelstalige titel
en summary gevoegd te worden. In de samenvattingen, van 150 tot 200 woorden elk,
dient kort te worden vermeld wat de vraagstelling was, welke methoden gebruikt zijn,
welke de resultaten zijn en welke conclusies getrokken zijn. Een samenvatting is dus
niet bedoeld als inleiding, en geeft ook niet alleen de conclusies weer.
Zowel onder de samenvatting als onder de summary dienen maximaal vier trefwoorden
resp. Engelstalige keywords te worden geplaatst. Deze termen zijn aanvullend op de
titel en mogen daarom niet al in de titel zijn vermeld.

Referenties en literatuurlijst
In de tekst wordt als volgt naar de literatuur verwezen: Van Hoof & Van der Lippe,
2003; Vos et al., 2002, pp. 4-26.
De literatuurlijst wordt achter het artikel geplaatst, maar voor eventuele bijlagen. Bijlagen worden echter zoveel mogelijk vermeden.
In de literatuurlijst worden alleen bronnen opgenomen waarnaar in de tekst wordt
verwezen. De literatuur wordt in alfabetische volgorde van de eerste auteur vermeld.
Daarbij worden ook de APA-richtlijnen gevolgd. Dus:
Voor een boek:
Beer, P.T. de (2001). Over werken in de postindustriële samenleving. Den Haag: Sociaal
en Cultureel Planbureau.
Voor een artikel in een tijdschrift:
Andries, F. & Smulders, P.G.W. (2003). Werken met de computer: Wie wordt er beter
van? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 19, 230-240.
Voor een hoofdstuk in een boek:
Steijn, B. (2002). Winnaars en verliezers in de informatiesamenleving. In R. Batenburg,
J. Benders, N. van den Heuvel, P. Leisink, & J. Onstenk (red.), Arbeid en ICT in onderzoek
(pp. 59-73). Utrecht: Lemma.

Tabellen en figuren
Tabellen en figuren dienen op afzonderlijke vellen te worden weergegeven. Geef in de
tekst aan waar de tabellen en figuren moeten worden opgenomen.
Tabellen en figuren dienen zo economisch/efficiënt mogelijk te zijn samengesteld. Ze
dienen niet groter te zijn dan één pagina in druk. In de tekst van het artikel dient verwezen te worden naar de tabellen en figuren; daar dient ook het resultaat en/of de
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conclusie uitgelegd te worden. Bespreek enkel de hoofdpunten; indien elk aspect van
de tabel of figuur in de tekst besproken zou worden, is deze overbodig. De tabel of figuur
moet wel op zichzelf, zonder uitleg, begrijpbaar zijn.
Tabellen en figuren hebben nummers (Tabel 1, 2, 3, etc.). Nummers als 1a, 1b, 1c
worden niet gebruikt. In de tekst, in een tabel of figuur worden duizendtallen voorafgegaan door een punt, dus bijv. 3.500 of 4.000.000.
Als decimaalteken dient een komma te worden gebruikt (en geen punt, zoals in het
Engelse taalgebied). Het gebruik van een 0 voor een decimale komma is gepast indien
het getal groter dan 1 kan zijn. Indien dat niet het geval kan zijn (bijv. bij p-waarden)
vervalt de 0 voor de komma. Cijfers in tabellen en figuren bevatten niet meer dan twee
cijfers achter de komma, tenzij er een dringende reden is om meer dan twee cijfers te
gebruiken.
Een minteken wordt in de tekst van een artikel evenals in een tabel of figuur opgemaakt
met Alt min ofwel een zogenaamd halfkastlijntje; dus –, en niet -.
Noten onder een tabel of figuur: uitleg kan verschaft worden in de vorm van een noot,
over bijvoorbeeld afkortingen, het aantal waarnemingen/ respondenten waarop de
gegevens zijn gebaseerd, etc. Die noten krijgen géén sterretje of cijfer, maar een letter,
dus a, b en c (in superscript).

Tabellen
Bij tabellen staat de titel, opgemaakt in vet (bold), boven de tabel. Een eventuele
bronvermelding staat onder de tabel.
In de cellen van een tabel dienen de eenheden (bijv. percentages of euro’s) niet vermeld
te worden. Die eenheden worden vermeld bovenaan een kolom of links op een rij. Op
die plaats dient ook de verdere inhoud van de kolom of de rij vermeld te worden.
Getallen in een kolom dienen rechts te worden uitgelijnd met overal evenveel cijfers
achter de komma. P-waarden (significantieniveaus) worden met een of meer sterretje(s)
aangegeven in een aparte kolom rechts van de betreffende waarde en links uitgelijnd;
bij voorkeur * voor p < ,05 en ** voor p < ,01. Gebruik dus géén decimale tabs.

Figuren
Bij figuren staat de titel, opgemaakt in vet (bold), boven de figuur. Alle gebruikte letters
en cijfers dienen duidelijk leesbaar te zijn, zelfs na beperkte verkleining.
Horizontale en verticale assen in een figuur dienen een titel of label te hebben.

Beoordelingsprocedure
Manuscripten dient men in Word-format via e-mail te zenden aan de redactiesecretaris:
tva@fm.ru.nl.
Artikelen worden door drie reviewers anoniem beoordeeld. De auteurs ontvangen
daarna een samengesteld eindoordeel.
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Een nieuwe versie van een bijdrage naar aanleiding van het toegestuurde eindoordeel
dient vergezeld te gaan van een document waarin wordt aangegeven hoe de opmerkingen uit het eindoordeel zijn verwerkt.
Een maand na publicatie van de bijdrage kunnen auteurs een pdf-bestand van hun
bijdrage opvragen bij de redactiesecretaris.
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