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Abstract

We analyze three types of flexible labour by personal characteristics (gender, age and
level of education) and by occupation and branches of industry. The three types are part-
time work in small jobs, specific flexible work (e.g. by private employment agencies) and
temporary jobs.

After a theoretical discussion on the causes and reasons for flexible work from the supply
side as well as from the demand side of labour we draw up hypotheses with respect to
overrepresentation in flexible labour of specific groups.

As expected we find overrepresentation in this part of the labour market for persons that
hold weak labour market positions: women, young people and low-educated workers.
riowever, we aiso ïind a reiaíivc iáïge group of tc„~pcrary v~crkers ~vitl: a~.:niversitar~~~
degree. With respect to occupational and branche structure we find large shares of flexible
workers in lower occupations and in retail trade and in hotel and catering industry and
more general in tertiary services. In contrast with our expectation flexible work is low in
the industrial sectors and high in quarternary services.
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1. Inleiding

De laatste jaren is de flexibilisering van arbeid een steeds belangrijkere plaats gaan inne-
men in de discussies over het functioneren van de arbeidsmarkt. Het tegengaan van de
starre en rigide arbeidsmarkt zou zowel een gunstige invloed op de economische ontwik-
keling als op de werkloosheid hebben. Ook vanuit werkgeverszijde bestaat er toenemende
belangstelling om arbeidskrachten flexibel in te zetten, hetgeen terug te vinden is in de
snelle groei van het aantal deeltijdbanen. Maar ook andere vormen van flexibel werk,
zoals uitzendwerk, oproepkrachten en tijdelijk werk, zitten in de lift.

Kenmerkend voor de meeste van deze flexibele banen is echter dat ze zich aan de onder-
kant van de arbeidsmarkt bevinden en~of een zwakke arbeidspositie hebben. Dit segment is
in feite het complement van het segment met de vaste, goede, voltijd-banen. In dit artikel
willen we onder andere inzicht krijgen in de omvang van dit segment. Ook willen we
nagaan wie deze banen uitoefenen en waar - in welke beroeps- en bedrijfstakken - deze
banen zich bevinden. We onderscheiden hiervoor drie vormen van flexibele arbeid:

- deeltijdarbeid in kleine banen;
- specifiek flexibele arbeid (zoals uitzendwerk);
- tijdelijk werk.

De opbouw van dit artikel is als volgt. In paragraaf 2 zal eerst worden ingegaan op deze
verschillende vormen van flexibele arbeid en de interesses hiervoor vanuit zowel de vraag-
al~ cle aanhn~l~ij~iP Van riP arhPi~lcmarkt Tva rjP nnr~ratinnala afhal~eninn ~,an rie rl.-:o r1.,.,.-

. t..........,...,... .b u.,., uvva

ons onderscheiden vormen van flexibel werk zullen in paragraaf 3 de hypothesen worden
opgesteld ten aanzien van de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen op de flexibe-
le arbeidsmarkt. Daarbij zal zowel vanuit de aanbodzijde als vanuit de vraagzijde worden
gekeken naar oververtegenwoordiging op het flexibele arbeidsmarktsegment en naar de
verdeling over de drie bovengenoemde groepen. Wij zijn derhalve zowel geïnteresseerd in
de persoonskenmerken van diegenen die zich op de flexibele arbeidsmarkt bevinden als in
de beroepskenmerken van deze flexibele banen. Aansluitend volgen in paragraaf 4 de
empirische resultaten op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) 1991. Eerst wordt
de omvang van het flexibele segment en de onderverdeling in de verschillende groepen
besproken. Daarna worden de flexibele arbeidsvormen verbijzonderd naar de persoonsken-
merken geslacht, leeftijd en opleidingsniveau en naar de beroepskenmerken beroepsklasse
en bedrijfsklasse. Paragraaf 5 bevat de slotopmerkingen en conclusies.
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2. Flexibele arbeid nader toegelicht

2.1 Vorrnen van,flexibele arbeid

De afgelopen jaren hebben zich een aantal opvallende ontwikkelingen voorgedaan op de
arbeidsmarkt. Ten eerste veranderde de relatie tussen produktie en werkgelegenheid: de
toename van de werkgelegenheid hield niet langer gelijke tred met de groei in de produk-
tie. Met andere woorden, ondanks een aantrekkende economie groeide de werkgelegenheid
niet of nauwelijks. Daarnaast zagen we de laatste decennia naast verschijnselen als afname
van de participatiegraad van mannen en toename van de beroepsparticipatie van vrouwen,
een daling van de gemiddelde jaarlijkse arbeidsduur en verdere flexibilisering van arbeid
optreden.

Met flexibilisering van de arbeid wordt bedoeld dat een bedrijf niet uitsluitend werknemers
in dienst heeft die een vast aantal uren per week of maand aanwezig zijn, maar dat schom-
melingen in de te verrichten arbeid opgevangen kunnen worden door middel van een
(extern) personeelsbestand (Van der Horst en Willems, 1993). Dit kan op twee manieren
verwezenlijkt worden. In de eerste plaats door middel van interne flexibiliteit. Hiervan is
sprake indien het aanwezige personeelsbestand zelf de fluctuaties in het werkaanbod
opvangt. Bekende vormen van interne flexibiliteit zijn overwerk, functieroulatie, functie-
verbreding, werktijdverkorting en flexibele arbeidstijden. Ook deeltijdarbeid en ploegen-
diensten worden meestal tot de interne flexibiliteit gerekend (Hoogteijling, 1987).

, '~~'~L ~~ n '~'t' }`o;`i ::'Ordt ~~t~rnn flPVjhilitPit aPnnPmrjiJe iwecuc 111i~~ctijiuiciu ivi iiCxivi,;SCri„g :'aï'. ur.,..,.. b- .

Hierbij wordt het aantal werknemers met een vast dienstverband zo klein mogelijk gehou-
den. Indien er door een vergroting van het werkaanbod behoefte is aan extra arbeidskrach-
ten doet het bedrijf een beroep op de externe arbeidsmarkt. Er wordt dus slechts gebruik
gemaakt van flexibele arbeidskrachten in geval van toptijden (Van der Horst en Willems,
1993). Voorbeelden van externe flexibiliteit zijn tijdelijk werk, uitzendwerk, oproep- en
afroepcontracten, seizoenarbeid, thuiswerk, free-lancewerk, in- en uitlenen van personeel,
arbeidspools en uitbesteding van werk (Hoogteíjling, 1987).

Deeltijdarbeid in vogelvlucht
In het bovenstaande is gesteld dat deeltijdarbeid meestal wordt gerekend tot een vorm van
interne flexibiliteit. Evenals andere vormen van flexibele arbeid kwam deeltijdarbeid in het
begin van de jaren zestig echter nauwelijks voor. Pas toen de bedrijven om bedrijfseco-
nomische redenen enige belangstelling kregen voor deeltijdarbeid nam het aantal deeltijd-
banen toe. Vooral toen er in de jaren zestig sprake was van een krappe arbeidsmarkt nam
de belangstelling voor deeltijdarbeid vanuit het bedrijfsleven toe. Het gebrek aan onge-
schoolde en semi-geschoolde arbeidskrachten noodzaakte de ondernemers om gehuwde
vrouwen, onder voor hen gunstige voorwaarden, in het arbeidsproces in te schakelen
(Brouns en Schokker, 1990). De arbeidsparticipatiegraad van vrouwen was in de jaren
zestig uitzonderlijk laag vergeleken bij andere Europese landen (Hooghiemstra, 1993). De
meeste gehuwde vrouwen wilden zich, in verband met het verrichten van onbetaalde huis-
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houdelijke arbeid, slechts voor een deeltijdbaan beschikbaar stellen hetgeen ertoe leidde
dat de onvervulbare vacatures voor voltijdbanen werden omgezet in deeltijdfuncties (zie
Gravesteijn-Ligthelm en 't Hoen, 1992).

De gedachte dat deeltijdwerk een bijdrage zou leveren aan de emancipatie van de vrouw,
omdat het de vrouw een kans zou bieden om buitenshuis betaalde arbeid te verrichten,
wordt echter door velen ontkend. Bruyn-Hundt (1982) stelt dat de herverdeling van de
betaalde arbeid onder invloed van deeltijdarbeid een zaak van vrouwen onderling is. Meer
vrouwen vervullen meer deeltijdbanen zonder dat hun gezamenlijke arbeidsvolume eni-
germate toeneemt. Van de door de vrouwenbeweging beoogde herverdeling tussen mannen
en vrouwen is volgens haar geen sprake. Van Doorne-Huiskes en de Olde (1993) komen
tot een soortgelijke conclusie. Zij constateren dat deeltijdarbeid niet heeft bijgedragen tot
een betere integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Met name het ontbreken van deel-
tijdmogelijkheden in hogere en leidinggevende functies vormt volgens hen een belangrijk
obstakel.

Deeltijdarbeid (als onderdeel van flexibele arbeid) wordt tegenwoordig naast emancipatoire
beweegredenen vooral gezien als een belangrijk wapen in de strijd tegen de hoge werk-
loosheid (Van Ginneken, 1988). Het is een feit dat een starre en rigide arbeidsmarkt een
ongunstige invloed heeft op de economische ontwikkeling. Indien vragers en aanbieders
van arbeid de mogelijkheid krijgen om adequaat te kunnen reageren op externe veranderin-
gen door enerzijds hoeveelheidsaanpassingen (volumeflexibiliteit) en anderzijds prijsaan-
passingen (loonflexibiliteit) zal dit de ontwikkeling van de economie, inclusief de bestrij-
ding van de werkloosheid, ten goede komen (Hoogteijling, 1987).

2.2 Motieven vanuit de vraagzijde

De toenemende behoefte aan flexibele arbeid komt voort vanuit zowel werkgevers- als
werknemerszijde. Voor de werkgever zijn vooral bedrijfseconomische en organisatorische
voordelen het motief om tot flexibele arbeidsrelaties over te gaan. Gravesteijn-Ligthelm en
't Hoen, 1992) noemen in dit verband:

1. fluctuaties in de omvang van de afzetmogelijkheden;
2. fluctuaties in de aard van de afzetmogelijkheden;
3. behoefte aan een zo hoog mogelijke produktiviteit van de individuele werknemers.

ad 1. De behoefte aan flexibele arbeidsrelaties als gevolg van fluctuaties in de omvang van
de afzetmogelijkheden komt vooral voort uit de behoefte aan flexibele arbeidskosten. Dit
kan op de eerste plaats bereikt worden door het aantal vaste werknemers kleiner te maken,
bijvoorbeeld door middel van uitzend- of tijdelijke krachten (externe flexibiliteit). Ook kan
het aantal arbeidsuren van de vaste werknemers variëren door overwerk, tijdelijke produk-
tiestops en deeltijdarbeid.

4



ad 2. De behoefte aan flexibele arbeidsrelaties als gevolg van fluctuaties in de aard van de
afzetmogelijkheden wordt ook wel kwalitatieve flexibiliteit genoemd. Als gevolg van de
alsmaar toenemende heterogeniteit van de vraag naar goederen en diensten moet steeds
meer rekening worden gehouden met de individuele wensen van klanten. Hierop kan

worden ingespeeld via een bredere inzetbaarheid (functievérbreding) van het aanwezige
personeel (interne flexibiliteit), maar ook door inschakeling van tijdelijke krachten met
bepaalde specialismen (externe flexibiliteit). Kwalitatieve flexibiliteit kan echter ook

worden bereikt door bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering uit te besteden en buiten
de organisatie te brengen. Met name dit laatste effect is moeilijk te kwantificeren op basis

van (arbeids-)statistieken. Men kan hoogstens de verschuiving van de werkgelegenheid in

de verschillende sectoren waarnemen.

ad 3. De behoefte aan flexibele arbeidsrelaties kan ook voortkomen uit de behoefte aan

een zo hoog mogelijke produktiviteit van de individuele werknemer, die nodig is om

internationaal te kunnen concurreren. Een manier waarop hierin kan worden voorzien is

bijvoorbeeld door deeltijdkrachten in te zetten op die uren die voor de individuele deeltijd-

kracht het meest produktief zijn, of voor de bedrijfsvoering het meest efficiënt zijn.

Daarnaast kan met de invoering van prestatieloon en winstdeling (loonflexibiliteit) ook de

beloning flexibeler worden gemaakt, zodat in slechte tijden de totale loonkosten relatief

laag kunnen zijn. Bovendien kunnen deze beloningssystemen produktiviteitsverhogend

werken.

2.3 Motieven vantcit de aanbodzijde

i - t ~ - CI....:L..1... ....L.,,:.] ,.a
UOk VOOr Cle aibeldsmarlCi geldt d'dl GURC1eI aalluVU uC vïáá~ í7ááï iic~iuci~ aivciu iii~i

gerealiseerd kan worden. Wat de motieven betreft van de werknemer om als flexibele
arbeidskracht te gaan werken kan gesteld worden dat een groot deel van de flexibele
arbeidskrachten liever een vaste baan had gehad (Praat en Vosse, 1993). Een flexibel
arbeidscontract betekent voor deze categorie werknemers vaak een opstap voor een vaste
baan (Bierings en Imbens, 1992).

Het aanbod van flexibele arbeid bestaat enerzijds uit mensen die vanwege diverse omstan-
digheden enige tijd uit het arbeidsproces zijn weggeweest en via het verrichten van flexi-
bele arbeid daar weer in hopen terug te keren. Anderzijds is er een groep flexibele arbeids-
krachten die geen andere kans zien om aan het arbeidsproces deel te nemen, omdat ze niet
altijd beschikbaar (kunnen) zijn of omdat ze vanwege hun geringe of 'verkeerde' kwalifi-
caties nergens anders terecht kunnen. Deze groep betreft voornamelijk vrouwen met
gezinsverplichtingen, jongeren die een kleine baan alleen als een vorm van bijverdienste
zien en laag opgeleiden die moeilijk een vaste baan kunnen krijgen.

Met name de vrouwenbeweging heeft vanaf het begin van de jaren zeventig gepleit voor
een grotere flexibiliteit in de dagelijkse, wekelijkse en jaarlijkse arbeidstijden om het starre
arbeidspatroon te doorbreken (Bruyn-Hundt, 1990). Er werd algemeen gedacht dat met
behulp van flexibelere arbeidstijden vrouwen beter in staat zouden zijn om betaald en
onbetaald werk te kunnen combineren. Velen menen echter dat in periodes van grote
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werkloosheid de wensen van de werknemers minder zwaar tellen. Werkgevers zullen
vrouwen dan niet inschakelen op de tijdstippen die de vrouwen wensen, maar op tijdstip-
pen die de werkgevers goed uitkomen (Bruyn-Hundt, 1990).

2.4 Afbakeniizg van het flexibele arbeidsmarktsegment

Het aantal personen dat in een flexibele arbeidsvorm werkt is niet exact vast te stellen.
Het percentage is immers afhankelijk van zowel de wijze waarop wordt gemeten als van
de begrenzing van flexibele arbeid (Brouns en Schokker, 1990). De twee vormen van
externe flexibiliteit die we in dit paper zullen onderscheiden: tijdelijk werk en specifiek
flexibel werk (waaronder uitzendwerk) kunnen relatief eenvoudig worden vastgesteld aan
de hand van de contractvorm. Het grootste probleem in de afbakening ondervinden we bij
het definiëren van deeltijdarbeid.

Deeltijd
Als basis voor de meeste onderzoeken naar de omvang van deeltijdarbeid wordt de defini-

tie van de International Labour Organisation (ILO) gebruikt. Het ILO spreekt over deel-

tijdarbeid indien het gaat om:

werk met eeii pennanent karakter dat op vrijwillige basis wordt verricht gedurende een

dagelijkse of wekelijkse periode die aanmerkelijk koi-ter is dan de gebruikelijke of wettelijk

voorgeschrevert arbeidstijd.

De in deze definitie genoemde vrijwillige basis is echter moeilijk vast te stellen. Ook geeft
deze definitie geen uitsluitsel welke arbeidsduur aanmerkeiijk korier i5 da~~ gcuïuikeiíjk.

Gravesteijn-Ligthelm en 't Hoen (1992) definiëren deeltijders als 'alle werknemers die
minder dan de contractuele arbeidsduur per week voor een normale voltijdse werknemer
werkzaam zijn (exclusief eventuele uren arbeidsduurverkorting)'. In deze definitie worden
dus zowel vaste als in tijdelijke dienst zijnde deeltijders opgenomen. Delsen (1988) defi-
nieert deeltijdarbeid als 'die arbeid welke vrijwillig, regelmatig en volgens arbeidscontract
wordt verricht gedurende een deel van de dag, week of maand, dat korter is dan de ge-
bruikelijke arbeidsduur voor de betreffende bedrijfstak of organisatie en wordt beloond
naar rato van het aantal gewerkte uren'.

Tabel 1 laat de ontwikkeling van deeltijdarbeid in de werkgelegenheid zien volgens de
definitie van Gravesteijn-Ligthelm en 't Hoen. Er moet hierbij worden opgemerkt dat voor
de periode 1975 tot en met 1983 van deeltijdarbeid sprake was indien men minder dan 35
uur per week werkzaam was; voor de jaren na 1983 is uitgegaan van hetgeen de respon-
dent beschouwt als deeltijd. Omdat de 'normale' volledige werkweek per bedrijfs(tak) kan
verschillen en deeltijd een subjectieve invulling heeft gekregen ontstaan hier dus afwijkin-
gen ten opzichte van de periode 1975-1983.
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Tabel 1. De ontwikkeling van deeltijdarbeid in werkgelegenheid
(personen in loondienst, excl. zelfstandigen)

1975 1979 1983 1987 1990

Deeltijd (~o) 12,1 17,0 21,6 22,7 25,1

Totaal aantal
werkenden (x 1000) 3.885 4.282 5.007 5.167 5.626

Bron: Gravesteijn-Ligthelm en 't Hoen (1992).

De tabel laat zien dat in de periode 1975-1983 het aantal deeltijdarbeiders zeer snel steeg.
Met name de zeer grote absolute stijging tussen 1979 en 1983 is opmerkelijk. In de
periode 1983-1987 vindt er eerder een stabilisatie van het aantal deeltijdarbeiders plaats,
hetgeen echter veroorzaakt kan worden door de veranderde definitíe. In het tijdvak 1987-
1990 is er namelijk weer een groei van het percentage deeltijders waar te nemen.

De definitie van deeltijdarbeid zoals die in dit paper gehanteerd zal worden is ontleend aan
de hand van de in 1991 gewijzigde definitie van de beroepsbevolking (Bierings e.a.,
1991). In de nieuwe definitie stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor om
die personen tot de beroepsbevolking te rekenen die:

- tenminste 12 uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste 12 uur per week gaan werken, of
- verklaren tenminste 12 uur te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten

ontplooien om werk voor tenminste 12 uur te vinden.

Van de beroepsbevolking worden de personen die tenminste 12 uur per week werken (of
werk hebben aanvaard) tot de 'werkzame beroepsbevolking' gerekend en degenen die niet
of minder dan 12 uur werken tot de 'overige beroepsbevolking'.

Het CBS heeft in haar voorstel gekeken naar de consequenties die de definitiewijziging
heeft voor de omvang van de werkzame beroepsbevolking (zie tabel 2).
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Tabel 2. Werkzame personen van 15-64 jaar naar arbeidspositie volgens de voorgestelde definitie,

1991

Arbeidspositie volgens de x ]000
voorgestelde definitie

Werkzame beroepsbevolking 5785
Werkend minder dan 12 uur 688

Totaal (werkzame beroepsbevolking 6473
huidige definitie)

Bron: WSA~EBB 1991.

Hieruit blijkt dat volgens de voorgestelde definitie 688 duizend personen ofwel 10,6 ~Io

van de in totaal 6,475 miljoen personen in de leeftijd van 15-64 jaar die in 1991 betaald

werk verrichtten, niet langer tot de werkzame beroepsbevolking worden gerekend, omdat
ze minder dan 12 uur per week werken.

In dit paper worden personen die minder dan 12 uur per week werken als deeltijder
getypeerd. De keuze voor een urengrens met betrekking tot deeltijd is tamelijk arbitrair,

maar in ons onderzoek willen we vooral de kleine banen in beeld brengen. Juist doordat

het CBS de grens van de werkzame beroepsbevolking hier legt, kunnen we additioneel aan
, . , , ~.~ ~.-, a~

haar reguliere publikaties, zoais de jaariijkse EBB en [le ar[)CIUSYCKC11111~G11, Ull UGG, v~tl~ uC

arbeidsmarkt beschrijven. Deze groep kleine banen blijkt bovendien een groeimarkt te zijn:

vanaf 1987 tot en met 1994 is het aantal kleine banen jaarlijks met gemiddeld 4,4~Io
gegroeid, tegenover een gemiddelde groei van 1,707o van de banen van 12 uur of ineer

(CBS, 1995).

Specifiek flexibel en tijdelijk werk
Deze twee vormen van externe flexibiliteit zijn gemakkelijker af te bakenen dan deeltijd-
werk. Tijdelijk werk kan relatief eenvoudig worden vastgesteld aan de hand van de positie

in de werkkring. Het CBS spreekt van werknemers met een vast dienstverband indien men
in vaste dienst is, danwel in tijdelijke dienst met een contract van 1 jaar of langer, danwel
in tijdelijke dienst met een toezegging van aanstelling in vaste dienst. Daarnaast moet er

sprake zijn van een vast maandloon, of een dienstverband voor een vast aantal uren per
week; tenslotte moet men geen oproepkracht, invalkracht of uitzendkracht zijn (bron: EBB
1992). Tijdelijk werkenden kunnen vervolgens als het complement worden gedefinieerd

(CBS-term: werknemers overig dienstverband). Specifiek flexibele werkvormen, zoals

uitzendkrachten, oproepkrachten, vakantiewerkers e.d. kunnen eveneens relatief eenduidig

gedefinieerd worden via de aard van het contract. In het verzameltraject van enquêtes zijn

er eveneens weinig problemen. Er kan rechtstreeks aan de respondent gevraagd worden

welk soort contract hij of zij heeft. Bovendien kan de ( routing) van de vragenlijst zodanig

worden ingericht dat expliciet naar deze vormen van arbeid wordt gevraagd.
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Het aantal werkenden met een interne flexibele arbeidsrelatie bedroeg volgens de Enquête
Beroepsbevolking (EBB) in 1991 605 duizend (Bierings en Imbens, 1992). Dit komt
overeen met 10~c van de in loondienst werkzame beroepsbevolking van I 5-64 jaar. Van
deze 605 duizend personen hadden 359 duizend personen een specifiek flexibele arbeids-
relatie en 246 duizend een tijdelijke werkkring (zie tabel 3). Bierings en Imbens (1992)
rekenen tot de categorie personen met een specifiek flexibele arbeidsrelatie alle personen
met een arbeidscontract waarin expliciet is opgenomen dat er sprake is van flexibiliteit.
Hierbij gaat het om uitzendkrachten, seizoenswerkers, thuiswerkers, oproepkrachten,
invalkrachten en vakantiewerkers. Onder personen met een tijdelijke arbeidsrelatie wordt
verstaan die personen met een flexibel arbeidscontract die geen specifiek flexibele arbeids-
relatie hebben. Samen vormen de twee (disjuncte) categorieën de categorie personen met
een flexibele arbeidsrelatie.

Tabel 3. Personen van 15-64 jaar in loondienst met een flexibele arbeidsrelatie, 1991

x 1000 oIc

Specifiek flexibele arbeidsrelatie 359 59.3

w.v.
-Uitzendkracht 114 18.8

-Oproepkracht~Invalkracht 170 28.1
-Seizoenswerk 25 4.1
-Thuiswerk 13 2.1

-Vakantiewerk 38 6.2

Tijdelijke arbeidsrelatie~

Totaal

. Bron: Bierings en Imbens, 1992.

246 40.7

605 100.0

1) Exclusief dienstplichtige militairen en personen die een specifiek flexibele arbeidsrelatie hebben.

Data
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het

CBS. De EBB is een maandelijkse enquête en is in Nederland een belangrijke bron van

statistische informatie over de arbeidsmarkt. De netto steekproef bedraagt per jaar 1,1 ~Io

van de Nederlandse bevolking in de leeftijdscategorie 15-64 jaar. In de EBB wordt onder

andere gevraagd naar het beroep van de respondent en het bedrijf waar hij of zij werk-

zaam is. De keuze voor 1991 was een zeer pragmatische: de microbestanden van de EBB

1991 zijn beschikbaar via het Wetenschappelijk Statistisch Agentschap (WSA) en boven-

dien is 1991 het laatste jaar waarin de kleine banen (minder dan 12 uur) naar beroep zijn
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gecodeerd. Bovendien worden vanaf de EBB 1992 de werkenden in (een deel van de)
tijdelijke banen niet meer naar beroep ( een variabele in dit onderzoek) gecodeerd.

Voor de indeling naar beroep zal in dit paper worden uitgegaan van de CBS-beroepenclas-
sificatie 1984, waarin 89 beroepsklassen worden onderscheiden. Voor de bedrijfsindeling
wordt de Standaard BedrijfsIndeling van het CBS (SBI '78) gehanteerd, die een indeling
in 57 klassen telt.

3. Hypothesen ten aanzien van oververtegenwoordiging op de flexibele arbeidsmarkt

Aanbodzijde

Zoals we in de vorige paragraaf reeds aangaven willen de meeste werknemers een vaste,
reguliere voltijdbaan;. Met name degenen met een zwakke arbeidspositie zullen daarom
gedwongen zijn om banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te accepteren. Daarnaast
verwachten we dat voornamelijk jongeren (scholieren) in kleine banen willen werken als
aanvulling op hun beurs of toelage. Ook vrouwen die zich vanwege andere (zorg)taken
slechts beperkt op de arbeidsmarkt kunnen aanbieden zullen bewust op zoek gaan naar
deze banen.

Derhalve verwachten we op de flexibele arbeidsmarkt een oververtegenwoordiging van:

'---- ,] t"t h „ mK~r ~~k r~mdwt ?a min~Pr- vrouwen, Qee15 VdIIWC~G IlUll vrang ilaar ui,rg~.~i~ne van.o.~.,

toegang hebben tot de reguliere markt dan mannen;
- jongeren, vanwege hun vraag naar kleine banen, én omdat ze als starters hun positie

op de arbeidsmarkt nog moeten zoeken (en veroveren);
- ]ager-opgeleiden, omdat ze niet beschikken over de juiste kwalificaties voor reguliere

banen4.

Vraagzijde
Vanuit de vraagzijde van de arbeidsmarkt zijn we vooral geïnteresseerd in welke posities

deze arbeid plaatsvindt. In paragraaf 2 zijn de motieven voor flexibele arbeid vanuit de

vraagzijde reeds genoemd. Het idee is dat in lagere, eenvoudige beroepen de mogelijkhe-

den voor externe flexibiliteit (tijdelijk en uitzendwerk) het meest aanwezig zijn, omdat de

aard van de werkzaamheden het toelaat om het takenpakket snel aan te leren. Deeltijdar-

beid (kleine banen, interne flexibiliteit) komt naar verwachting vooral voor in beroepen

waarvoor geldt dat de taken binnen een dagdeel afgerond kunnen (of moeten) worden. Het

bekendste voorbeeld is wellicht de krantenbezorger. Daarnaast zal ook werk dat gemak-

kelijk op te splitsen is, zoals bijvoorbeeld schoonmaaksters, portiers, vakkenvullers en

' Of ieder geval een baan van substantiële omvang.

' Zie ook Dekker, de Grip en Heijke, 1995.
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caissières, een groot aandeel in de intern-flexibele arbeid innemen. Naast de eenvoudige
beroepen in de horeca, het winkelbedrijf en de schoonmaakbranche, zijn deeltijdbanen ook
te verwachten in de landbouw en industrie, met name daar waar de produktie sterk schom-
melt als gevolg van conjunctuur of seizoen.

Omdat de CBS-beroepenclassificatie uit 1984 sterk verbonden is met de bedrijfstakindeling
kunnen we wat nauwkeuriger aangeven welke beroepen naar verwachting oververtegen-
woordigd zullen zijn op de flexibele arbeidsmarkt, namelijk de eenvoudige beroepen in de
beroepstakken 4(handel), 5(horeca, diensten) en ook delen van 7(industrie). We voor-
spellen daarom de volgende top 5:

code beroepsklasse
48 winkelbedienden
53 koks, kelners, buffetbedienden
55 huisbewaarders, schoonmaakpersoneel
79 kleermakers. naaisters e.d.

97 laders, inpakkers e.d.

De bedrijfstak top 5 hebben we in feite ook al genoemd: de op consumptie gerichte
industrie en diensten:

code bedrijfsklasse
20 voedingsmiddelenindustrie
23 kledingindustrie
24 schoen-industrie
65 detailhandel
67 horeca

4. Resultaten

4.1 Flexibele arbeid naar tvpe

Reeds eerder is aangegeven dat er 688 duizend personen in een kleine baan (van minder
dan 12 uur per week) werken. Daarnaast werken er 498 duizend personen op basis van een
tijdelijk contract en zijn er 351 duizend mensen werkzaam als uitzendkracht, oproepkracht
of andere vorm van specifiek flexibele arbeid5. De groepen overlappen elkaar echter. In
totaal zijn er 1.152 miljoen werkenden in een kleine baan, tijdelijke baan, of specifiek
flexibele baan werkzaam, ofwel 18oIo van de in totaal 6.473 miljoen personen die minsten

1 uur per week betaalde arbeid verrichten. In figuur 1 is aangegeven hoe de verschillende
groepen elkaar overlappen.

Deze cijfers wijken af van de gegevens van Bierings en Imbens in tabel 2: de tijdelijk werkenden in

die tabel worden aanvullend op specifiek flexibe] werk zijn gedefinieerd; het verschil in specifiek

flexibel werk (351 versus 359 duizend) komt voort uit verschillend gebruik van de databronnen.
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Het totaal aantal werkenden (6473) wordt in de figuur onderverdeeld in disjuncte groepen,
waarbij tevens de randtotalen voor de drie vormen van flexibel werk zijn aangegeven: de
verticale líjn verdeelt de kleine banen (688) en de banen van meer dan 12 uur; de horizon-
tale lijn maakt de splitsing tussen specifiek flexibel werk (onder de lijn, 351 duizend wer-
kenden) en de twee diagonale lijnen demarkeren de tijdelijk werkenden (498) van degenen
met een langdurig of vast contract. Uit de figuur blijkt echter ook de overlap de er bestaat
tussen deze groepen: 56 duizend werkenden werkt minder dan 12 uur, in een specifiek
flexibele, tijdelijke baan en behoren daarmee in feite tot alle drie de groepen. Bijna 80 ~Io
van de tijdelijk werkenden (3971498) en 65oIo van de specifiek flexibel werkenden (227~35-
1) werkt meer dan 12 uur. Van de 6~~ duizend werkenden in kieine banen vaiien de werk-
zaamheden van 169 duizend personen in nog een andere vorm van flexibel werk.

De 39 duizend dienstplichtig militairen zijn apart in de figuur aangegeven. Zij werken
meer dan 12 uur in een tijdelijke baan. Van de werkenden volgens de definitie werkzame
beroepsbevolking (12 uur en meer) zijn er 162 duizend die een tijdelijke en specifiek
flexibele baan hebbenb. Opvallend is dat 66 duizend specifiek flexibel werkenden met
werk van meer dan 12 uur per week, alsmede 68 duizend specifiek flexibel werkenden
onder de 12 uur niet tot de tijdelijk werkenden worden gerekend. Blijkbaar heeft dit deel
van de flexibel werkenden wel een langdurig of vast contract.

In de verdere bespreking van flexi-arbeid naar persoons- en structuurkenmerken willen we
overlappende definities en dubbeltellingen vermijden. Daarom definiëren we de verschil-
lende vormen van flexi-arbeid aanvullend in de volgorde:

` Deze aroep wordt - zij het met een afwijkende definitie van tijdelijk werk - vanaf 1992 niet meer
gecodeerd naar beroep. Hierdoor is de beroepsklasse 'niet waargenomen' in 1992 met 150 duizend
toegenomen.
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disjunct totaa]
1. kleine banen 688 688
2. specifiek flexibele arbeid (en niet 1.) 227 351

3. tijdelijke banen ( en niet 1. of 2.) 235 498
1.152

Door de werkenden eerst aan een kleine baan, daarna aan specifiek flexibele arbeid en dan
pas aan een tijdelijke baan toe te wijzen, wordt bereikt dat we de flexibel werkenden in
geval van overlapping aan de meest flexibele (zwakke) arbeidspositie toekennen. Dit
impliceert dat werkenden in tijdelijke banen, die het dichtste bij een vaste arbeidspositie
staan, in ieder geval geen sterkere vorm van flexibele arbeid innemen.

4.2 Flexibele arbeid naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau

Geslacht
In tabel 4.2.1. worden de verschillende arbeidsvormen verbijzonderd naar geslacht. De
percentages voor kleine baan, specifiek flexibel werk en tijdelijk werk zijn dus additioneel,
niet-overlappend gedefinieerd, en tellen samen met de 'basis' (werkenden met een vast
dienstverband van 12 uur en meer) op tot 100~Io.

Tabel 4. Werkenden naar arbeidsduur per week en geslacht, 1991

Arbeidsduur per week

(x IUUU) totaai ic ~ ~ n
aantal kleine baan spec.flex tijdelijk basis

vrouwen 2513 18.3 5.4 3.6 72.7

mannen 3960 5.8 2.3 3.7 88.2

totaal
~Ic 100 10.6 3.5 3.6 82.2

aantal 6473 688 227 235 5322

bron: WSA~EBB 1991

Conform onze verwachtingen zijn vooral vrouwen op de flexibele arbeidsmarkt werkzaam
(27,3~Io vrouwen versus 11,8 ~o mannen). De verschillen zijn het grootst voor de kleine
banen (een factor 3), 'gecorrigeerd' voor deze kleine banen is het percentage vrouwen in
specifiek flexibele arbeid nog altijd dubbel zo hoog als het percentage mannen in deze
categorie. Gecorrigeerd voor deze twee vormen van flexi-arbeid, zijn er met betrekking tot
tijdelijk werk geen procentuele verschillen meer tussen mannen en vrouwen.
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Jongeren
Verbijzonderd naar leeftijd zijn de discrepanties voor jongeren nog groter dan voor vrou-

wen. Van de jongeren werkt slechts 38,9 ~Io niet als flexi-werker. De grootste verschillen
zien we ook hier bij de kleine banen, hetgeen een indicatie is voor de 'werk-als-bijverdien-

ste'-idee (zie ook Bierings, van Bochove en Imbens, 1991).

Tabel 5. Werkenden naar arbeidsduur per week en leeftijdsklasse, 1991

Arbeidsduur per week

(x 1000) totaal oIo ~Io oIo olo
aantal kleine baan spec.flex tijdelijk basis

15-20 jaar 520 42.3 8.7 10.1 38.9

21-30 jaar 1931 7.3 4.6 6.0 82.2

31-40 jaar 1794 7.5 2.9 2.7 86.9

41-64 jaar 2229 8.7 1.8 0.8 88.6

totaal
~Ic 100 10.6 3.5 3.6 82.2

aantal 6473 688 227 235 5322

bron: WSA~EBB 1991

Voor de andere leeftijdscategorieën is het percentage werkenden in kleine banen overigens
redelijk constant rond de 8~Io. Voor de andere twee vormen van flexibiliteit zien we wel
een afname van de percentages naar leeftijd.

Vanwege het exorbitant hoge percentage jongeren in kleine banen hebben we deze vorm
van interne flexibiliteit uitgezet tegen leeftijd in afbeelding 2.

Ieeftijd in jaren
bron: WSAIEBB 1991

Afbeelding 2
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Uit de figuur blijkt niet alleen dat vooral jongeren in kleine banen werken, maar ook dat
de leeftijdsklasse-grens inderdaad bij 20 jaar ligt. Uit de figuur blijkt ook dat vooral oude-

ren vanaf 60 jaar weer relatief sterk vertegenwoordigd zijn in de banen van minder van 12

uur.

Opleidingsniveau
De hypothese was dat lager opgeleiden zijn oververtegenwoordigd in het flexibele arbeids-
segment. Daarbij moeten we wel rekening houden met de dichotomie tussen de laag
opgeleiden die voor hun werk en inkomen zijn aangewezen op dit deel van de arbeids-
markt en de middelbare en hoger opgeleide scholieren en studenten' die werken als
bijverdienste op hun beurs of toelage.

Tabel 6. Werkenden naar arbeidsduur per week en opleidingsniveau, 1991

Arbeidsduur per week

(x 1000) totaal ~~ ~c ~c ~7~
aantal kleine baan spec.flex tijdelijk basis

Basisonderwijs 701 17.4 4.7 7.3 76.2

Mavo 543 25.3 5. ] 4.0 68.7

Lbo 1132 10.0 3.8 3.2 83.0

HavoNwo 372 25.5 6.4 6.6 61.5

Mbo 2365 6.1 7.9 2.7 88.3

Hbo 946 6.3 3.0 3.3 87.4

vv'v 4V4 ~F.O l.l IU.U tSS.I

totaal
i~ 100 10.6 3.5 3.6 82.2

aantal 6473 688 227 235 5322

bron: WSA~EBB 1991

Uit de tabel blijkt dat flexi-werk inderdaad meer voorkomt bij lager opgeleiden, al zijn de
verschillen niet dramatisch groot. Het bijverdienen door studenten wordt ondersteund door
de hoge percentages Mavo-, Havo- en VWO-ers die werkzaam zijn in kleine banen.
Tenslotte is vooral het hoge percentage tijdelijk werkenden onder WO-opgeleiden opval-
lend. Het betreft immers geen studenten meer.

Om nader te kunnen toetsen of het hoge percentage AVO-ers in kleine banen inderdaad
wordt veroorzaakt door studenten, hebben we deze categorie flexibel werkenden verbijzon-
derd naar hun maatschappelijke positie (subjectieve belangrijkste bezigheid). Van de
werkenden in kleine banen met een afgerond MAVO-diploma (totaal ] 37 duizend) be-

' MBO-, HBO en WO-studenten hebben een afgeronde Mavo~HavoNwo-achtergrond.
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schouwt slechts 14oIo de werkkring als belangrijkste activiteit, 70oIo beschouwt studeren als
de belangrijkste bezigheid. Van de 95 duizend HAVO- en VWO-gediplomeerden be-
schouwt 10~o het werk als de voornaamste activiteit, terwijl 8301o studeert. Drie kwart van
de AVO-gediplomeerden studeert dus naast dit werk in kleine banen.

Nadere analyse van de academisch opgeleiden in tijdelijke banen leert dat van deze groep
van 40.000 werkenden 20oIo werkzaam is in de beroepsklasse 19, overige wetenschappe-
lijke e.a. vakspecialisten; 14~Io in beroepsklasse 06g geneeskundigen; en 13~Io werkzaam is
in beroepsklasse 13, de leerkrachten.

4.3 Flexibele arbeid nanr beroep en bedrijf

Beroep
In paragraaf 3 hebben we onze persoonlijke top 5 van flexibele beroepen gepresenteerd. In

tabel 4.3.1. vindt de confrontatie plaats met de data. In de tabel staan alleen de beroeps-

klassen waarvoor geldt dat er procentueel meer dan gemiddeld flexi-arbeid plaatsvindt

(ofwel ~Io basis is minder dan 82~Io).

h De beroepsklassen 06 en 07 zijn in deze studie apart onderscheiden, omdat 06 voor het merendeel
bestaat uit geneeskundigen, terwijl beroepsklasse 07 het verplegend personeel omvat.
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Tabel 7. Werkenden naar arbeidsduur per week en beroepsklasse, 1991

Arbeidsduur per week

totaal 070 . oIo oIo olo

aantal kleine baan spec.flex tijdelijk basis

(x 1000)

OS Biologen, biochemici e.d. 36 3.8 1.0 18.9 76.3

07 Verplegenden en paramedici 342 9.2 5.6 3.2 82.0

13 Leerkrachten 302 10.6 3.3 4.0 82.1

17 Musici e.a. uitvoerende kunstenaars 27 23.5 4.2 2.1 70.3

18 Beroepssportlieden e.d. 15 44.8 5.6 3.8 45.8

20 Beleidsfuncties bij openbaar bestuur 6 17.7 - 24.8 57.4

37 Post-distributiepersoneel 54 23.2 3.9 2.1 70.9

39 Administratieve functies n.e.g.`' 450 7.3 5.2 4.8 82.7

48 Winkelbedienden e.a. verkopers 384 37.0 2.7 2.4 57.9

53 Koks, kelners, buffetbedienden e.d. 183 28.5 9.7 4.6 57.2

54 Huishoudelijk en verzorgend personeel n.e.g. 248 34.7 4.6 2.2 58.4

55 Huisbewaarders, schoonmaakpersoneel 166 42.4 2.7 0.9 53.9

56 Wassers, persers e.d. 7 10.9 15.8 5.2 68.1

59 Dienstverlenende functies n.e.g. 40 15.1 5.6 1.2 78.2

62 Agrarische arbeiders 154 14.2 6.2 2.0 77.6

79 Kleermakers, naaisters, stoffeerders e.d. 36 14.6 5.4 0.6 79.4

86 RTV-zend-, geluids-, beeldapparatuurbedieners 2 18.2 8.6 - 73.2

91 Papierwaren- en kartonnagewerkers 6 3.0 9.7 7.3 80.0

97 Laders, inpakkers, kraanmachinisten e.d. 190 7.0 11.9 3.7 77.4

99 Arbeiders n.e.g. 43 15.7 7.2 5.3 71.8

totaal
~~
aantal

100 10.6 3.5 3.6 82.2
6473 688 227 235 5322

bron: WSA~EBB 1991

Onze top 5 staat in deze tabel, maar procentueel gezien is de beroepsklasse sportlieden
nummer 1. De grootste beroepsklassen absoluut gezien zijn de winkelbedienden (162
duizend), huishoudelijk personeel (103 duizend) en koks, kelners e.d. (78 duizend). Van-
wege de grote absolute omvang flexi-werkers is ook de beroepsklasse administratieve
functies n.e.g. opgenomen, die absoluut gezien uit veel flexi-werkers (78 duizend) bestaat,
maar procentueel net onder het gemiddelde ligt.

Ondanks onze verwachting dat flexi-arbeid vooral in eenvoudige, gemakkelijk in te werken
beroepen zou plaatsvinden, zijn er toch ook vijf beroepsklassen uit beroepstak 1, de
wetenschappelijke en andere vakspecialisten, vertegenwoordigd. Vooral de biologen
kennen veel tijdelijke banen, terwijl voor de andere beroepen in deze beroepstak flexi-
arbeid vooral uit kleine en specifiek flexibele banen (interne flexibiliteit) bestaat. Binnen

n.e.g.- niet eerder genoemd.
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de industrieberoepen valt de beroepsklasse RTV-personeel op: deze werknemers zijn
oververtegenwoordigd in specifiek flexibele arbeid.

Bedri jf
In tabel 8 staan de bedrijfsklassen vermeld die procentueel zijn oververtegenwoordigd in
flexi-arbeid. Onze ex ante top-5 staat slechts gedeeltelijk in de tabel; de voedingsmid-
delenindustrie (code 20121) en de schoenenindustrie (code 24) ontbreken. Een mogelijke
verklaring is dat in deze bedrijfsklassen sprake is van flexibiliteit in de vorm van het
uitbesteden van arbeid buiten de organisatie, hetgeen vooral in de industrie te verwachten
is, maar in de tabel niet kan worden weergegeven.

Tabel 8. Werkenden naar arbeidsduur per week en bedrijfsklasse, 1991

Arbeidsduur per week

(x 1000) totaal olo ~Io olc oIo

aantal kleine baan spec.flex tijdelijk basis

23 Kledineindustrie 16 14.4 9.2 1.3 75.2

27 Grafische industrie 131 23.2 2.3 3.0 71.4

65 Detailhandel 563 22.1 2.6 l.9 73.3

67 Hotels, restaurants, cafés 181 22.6 6.7 4.5 66.3

84 Zakelijke dienstverlenin~ 409 11.8 3.5 3.7 81.1

85 Verhuur van machines ~ 11 8.9 8.2 5.4 77.6

91 Religieuze organen 17 21.6 0.4 1.4 76.5

92 Onderwijs 383 i0.ï 3.4 7.2 7ó.ó

93 Gezondheidszorg 532 9.6 4.7 4.1 81.7

94 Maatschappelijke diensten 345 22.5 4.7 2.6 70.2

95 Sociaal-culturele diensten 120 18.8 4.0 3.9 73.3

96 Sport en recreatie 46 21.6 5.1 3.8 69.5

98 Overige dienstverlenende bedrijven 167 28.3 3.0 1.5 67.3

99 Particuliere huishoudens 23 74.8 0.3 0.8 24.1

totaal
~~
aantal

bron: WSA~EBB 1991

100 ]0.6 3.5 3.6 82.2
6473 688 227 235 5322

De detailhandel is veruit de grootste bedrijfsklasse waarin flexibel wordt gewerkt. Maar
liefst 150 duizend personen, dat is 13qo van het totaal aantal flexi-werkers, en ruim een
kwart van de werkenden in deze sector, werkt voornamelijk in kleine banen. De horeca
branche is procentueel één van de toppers: 1~3 van de werkenden doet dat in een flexibele
arbeidsvorm. Relatief gezien is de bedrijfsklasse overige dienstverlenende bedrijven de
winnaar: drie kwart van de werkenden in deze branche werkt flexibel. In de commerciële
dienstverlening liggen alleen de bedrijfsklassen zakelijke dienstverlening en verhuur van
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machines (codes 84 en 85) boven het gemiddelde. De verdeling van de flexibele werkvor-
men loopt voor beiden nogal uiteen: in de laatste is veel meer sprake van specifiek flex-
ibel werk. In de kwartaire sectoren wordt daarentegen massaal flexibel gewerkt: rond de
30oIo en meestal in de vorm van kleine banen. In het onderwijs zijn er relatief veel tijdelij-
ke contracten, terwijl in de maatschappelijke en sociaal-culturele dienstverlening, en ook in
de sport en recreatie vooral in kleine banen wordt gewerkt.

De omvang van flexi-werk in de kwartaire diensten is opvallend. In onze hypothesen
hebben we ons vooral gericht op door produktiviteit- en afzet-gerichte oorzaken. In de
tabel met flexibele beroepen werd dit deels bevestigd door de eenvoudige, lagere commer-
ciële dienstenberoepen. Specifieke industrie-beroepen kwamen echter nauwelijks in de
tabel voor. Ook in de bedrijfsklasse-tabel komt de industrie nagenoeg niet aan bod, maar
manifesteert flexi-arbeid zich vooral in de (kwartaire) dienstensectoren. In dit paper wordt
verder niet ingegaan op de achtergronden en redenen voor de omvangrijke aandelen flexi-
werk in de kwartaire sector, maar verder onderzoek op dit punt ligt voor de hand.

5. Conclusies

In dit paper hebben we getracht de onderkant van de arbeidsmarkt in kaart te brengen.
Daartoe hebben we gekeken naar verschillende vormen van flexibele arbeid. Bijna 18~0
van de werkenden, ofwel 1,152 miljoen mensen werkt in één of ineerdere vormen van
flexibele arbeid.

De definiëring van flexibiliteit is trouwens arbitrair: tijdelijk werk en specifiek flexibel
werk, zoals uitzendwerk, kunnen worden onderscheiden aan de hand van de contractvorm,
of door het in enquêtes rechtstreeks aan de respondenten te vragen. Meer problemen geeft
de definiëring van deeltijdwerk. We hebben gekozen voor de kleine banen in de vorm van
een 12-uren grens, wat mede werd ingegeven door het feit dat deze groep werkenden zich
aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevindt en zelfs niet meer tot de werkzame be-
roepsbevolking wordt gerekend. Om dubbeltellingen te voorkomen hebben we de flexi-
werkers ingedeeld in drie disjuncte, elkaar niet overlappende groepen: ten eerste naar
kleine banen, vervolgens naar specifiek flexibel werk en tenslotte naar tijdelijk werk.

Hypothesen met betrekking tot oververtegenwoordiging van personen met een zwakke
arbeidspositie - vrouwen, jongeren en laag-opgeleiden - zijn bevestigd. Opvallend is echter
de vrij grote groep tijdelijk werkenden met een afgeronde WO-opleiding. Met betrekking
tot de vraagzijde geldt dat we de meeste flexibele arbeid inderdaad in de lagere beroepen
terugvinden, al zijn ook beroepen uit de beroepstak wetenschappelijke en andere vakspe-
cialisten sterk vertegenwoordigd. Verbijzonderd naar bedrijfsklasse scoort de dienstensec-
tor naar verwachting hoog. Naast de detailhandel en horeca zijn echter ook de kwartaire
diensten sterk vertegenwoordigd.
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Verder onderzoek zou zich kunnen richten op verklaringen voor flexi-arbeid binnen de
kwartaire sector, en naar de persistentie van de positie van de werkenden in de onderkant
van de arbeidsmarkt, met vragen als: betreft het een startersmarkt, of lukt het werkenden
niet om uit dit segment te ontsnappen, wie stroomt door naar de 'reguliere' markt en
waarom? Door verder onderzoek te doen van de werkenden en de structuur van de
flexibele arbeidsmarkt kunnen we meer inzicht krijgen in de (her-)intrede- en doorstroom-
processen op de arbeidsmarkt.
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