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Inleiding

1. Onderbreking van de beroepsloopbaan en herintreding

De voor u liggende studie gaat, heel in het algemeen gesteld, in op arbeids-
marktgedrag van Nederlandse vrouwen. In het bijzonder betreft dit een
bestudering van onderbreking van de beroepsloopbaan ten behoeve van de
zorg voor kinderen of anderen (partner of familieleden).

Vrouwen die ooit vanwege dergelijke zorgactiviteiten gestopt zijn met
buitenshuis werken, kunnen permanent uit het arbeidsproces blijven of
kunnen er in terug keren. Het gebruik van de term 'onderbreking' geeft al
aan dat het hier zal gaan am vrouwen die hun beroepsloopbaan na verloop
van tijd weer oppakken. Deze vrouwen worden 'herintreedsters' genoemd.

Er is in de arbeidsmarktparticipatie van deze vrouwen een duidelijk
patroon te herkennen. Na de initiele (dag)opleiding verrichten zij een tijd
betaalde arbeid. Partnerkeuze en moederschap lui den een nieuwe levensfase
in, waarin zij terugtreden van de arbeidsmarkt en een tijd full-time
huisvrouw en moeder zijn. Na verloop van tijd, meestal als de kinderen
naar school gaan, keren zij weer terug op de arbeidsmarkt.

Herintreding van vrouwen in het arbeidsproces is een vrij nieuw
fenomeen in Nederland. Tot eind jaren zeventig werd met de term
'herintreding' verwezen naar langdurig werkloze mannen, die weer
aansluiting met de arbeidsmarkt zochten na een lange afwezigheid vanwege
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid (zie van Wezel 1979). Dat het toen
vooral am mannen ging had alles te maken met de relatief geringe
arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen in Nederland. Tot de jaren
zeventig was het gebruikelijk dat vrouwen de arbeidsrnarkt verlieten, op
het moment dat ze trouwden of een kind kregen, om dan huisvrouw te
worden en dat hun verdere leven te blijven. Daarna is er een toename te
constateren van gehuwde vrouwen op zoek naar een baan, omdat
uitgetreden vrouwen die voorheen uit het arbeidsproces zouden blijven, nu
kiezen voor een rentree in betaalde arbeid. In toenemende mate verdienen
vrouwen dan een deel van het gezinsinkomen. Maar deze verschuiving in
arbeidsdeling tussen de partners betekent nag niet dat de verdeling van
verzorgingstaken is veranderd. Partnerkeuze en moederschap houden nag
immer een vanzelfsprekende taakverdeling in, waarbij vrouwen de
verzorging van kinderen en het huishouden voor hun rekening nemen,
terwijl mannen voornamelijk buitenshuis werkzaam zijn. Va or moeders
met een baan betekent dit dat zij er nu een taak bij hebben. Die combina-
tie van taken vergt een dusdanige organisatie, dat het arbeidsaanbod van
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deze vrouwen anders is, dan van degenen die zich in hoofdzaak op het
buitenshuis werken kunnen richten. Een belangrijk aspect van dat anders
zijn is, dat deze vrouwen om zorg en werk te kunnen combineren veelal
de voorkeur geven aan een deeltijdbaan en aan een baan in de directe
omgeving van hun woonplaats.

Niet alleen herintreedsters hebben wensen en verwachtingen, ook
arbeidsorganisaties hebben die. Op het terrein van kwalificaties zoeken zij
kandidaten met actuele vakkennis en recente werkervaring. Vrouwen die
langere tijd hun vroegere beroep niet hebben uitgeoefend, kunnen
problemen ondervinden om daarin terug te keren omdat hun vakkennis is
verouderd, of omdat arbeidsorganisaties dat veronderstellen. Ook het
gebrek aan recente werkervaring kan solliciterende herintreedsters parten
spelen.

Zowel aanbod- als vraagzijde van de arbeidsmarkt zijn niet goed op
elkaar afgestemd, waardoor de aansluiting van werkzoekende herintreed-
sters met de arbeidskrachtenzoekende arbeidsorganisaties niet vlekkeloos
verloopt. Verbetering van de aansluitingsproblematiek is een taak die de
Nederlandse overheid zichzelf stelt. Een van de manieren waarop zij poogt
daaraan een bijdrage te leveren is via ondersteuning en bemvloeding van
het arbeidsaanbod. Dit heeft er toe geleid dat organisaties en instanties die
zich tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bevinden - de zogenaamde
interrnediairen -, specifiek beleid en activiteiten hebben ontwikkeld om
herintreedsters naar de arbeidsmarkt te begeleiden. De afstemming van
vraag en aanbod trachten de interrnediairen onder andere te bewerkstelligen
via bij- en omscholing voor beroepen en functies waar vraag naar is.

Mede vanuit onvrede met de relatief late en niet altijd effectieve
initiatieven van de bestaande interrnediairen voor deze doelgroep, zijn in
de jaren tachtig nieuwe intermediaire organisaties opgericht, die activiteiten
ontwikkelden speciaal voor herintreedsters, door onder meer in hun werk-
wijzen rekening te houden met de achtergrond en leefomstandigheden van
die doelgroep.

2. De vraag naar onderzoek vanuit het intermediaire veld

De directe aanleiding voor het verrichten van de onderhavige wetenschap-
pelijk studie is een verzoek uit het bovengenoemde intermediaire veld. Bij
de Wetenschapswinkel van de KUB zijn aan het eind van de jaren tachtig
door verschillende maatschappelijke groeperingen verzoeken ingediend om
onderzoek te verrichten naar herintredende vrouwen.
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In de jaren tachtig is veel onderzoek gedaan naar de kenmerken en
behoeften van herintredende vrouwen en naar de problemen waar zij in
hun gang naar de arbeidsmarkt mee te stellen hadden. Mede op grond van
de resultaten van die onderzoeken zijn bij diverse intermediaire organisaties
projecten ontwikkeld om dit arbeidsaanbod (beter) naar de arbeidsmarkt
te begeleiden. Uit de bij de Wetenschapswinkel gedeponeerde vragen blijkt
een behoefte aan nieuw onderzoek.

De verschillende vragen zijn terug te brengen tot de vraag op welke
arbeidsposities herintredende vrouwen bij hun rentree in betaalde arbeid
terecht komen. Een hier nauw mee samenhangende tweede vraag is of
ondersteuning van intermediaire organisaties bijdraagt aan het succes van
de herintrede. Met dit laatste wordt enerzijds verwezen naar het vinden van
een baan op zich, en anderzijds op het vinden van een baan in de gewenste
richting en op het passende niveau. Deze therna's zijn bijeengebracht in het
onderhavige onderzoek.

3. De vraagstelling en de dee1studies

De ernpirische studies die voor dit onderzoek zijn verricht, verlopen qua
onderwerp van breed naar eng. De toespitsing hangt samen met de centrale
vraagstelling die in drie del en uiteenvalt:

1. In sociologische en economische theorieen, waar we voor deze
studie aansluiting bij zoeken, worden de hardnekkig slechtere arbeidspositie
van vrouwen ten opzichte van mannen voor een belangrijk deel verklaard
uit het verschillend arbeidsmarktgedrag en verschillend investeringsgedrag
van de seksen. Onderbreking van de beroepsloopbaan is een van de arbeids-
marktgedragingen waarop vrouwen van mannen verschillen. In dir onder-
zoek gaan we na of het veronderstelde negatieve effect van onderbreking
overeind blijft als niet de loopbaan van mannen en vrouwen, maar de
loopbaan van vrouwen onderling worden vergeleken. Immers, als de
slechtere arbeidsposities van vrouwen ten opzichte van mannen verklaard
kunnen worden uit dit gedrag (onderbreking van de beroepsloopbaan), dan
lijkt het aannemelijk dat ook vrouwen die steeds door blijven werken
andere arbeidsposities innemen dan de vrouwen die hun loopbaan
onderbreken.

Voor de beantwoording van deze vraag is een enquete verricht onder
vrouwen met een baan, van wie een deel de beroepsloopbaan in het
verleden heeft onderbroken en een deel steeds heeft doorgewerkt.
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2. In de 'human capital' theorie wordt veel waarde gehecht aan het
effect van investeringen in het menselijk kapitaal voor het verloop van de
loopbaan. Het opdoen van werkervaring en het opdoen van kennis en
vaardigheden via scholing voor en tijdens de beroepsloopbaan, worden als
essentieel gezien voor een progressief loopbaanverloop. Het volgen van
additionele scholing tijdens onderbrekingsperiodes heeft daarentegen binnen
deze onderzoekstraditie weinig aandacht gekregen. We veronderstellen dat
investeringen tijdens de onderbrekingsperiode positieve effecten voor de
loopbaan zullen hebben. In deze studie gaan we derhalve na wat de effecten
voor de loopbaan zijn van additionele scholing die tijdens de onderbre-
kingsperiode is gevolgd. Hiermee kan enerzijds het belang van scholing
voor de loopbaan onderstreept worden. Anderzijds kan zo worden bepaald
of de veronderstelde negatieve effect en van onderbreking door het volgen
van additionele scholing teniet worden gedaan of op zijn minst worden
afgezwakt.

Voor het onderzoeken van dit probleem is studie verricht naar vrouwen
met een baan die in het verleden hun loopbaan onderbroken hebben.
Daarbinnen is een onderscheid gemaakt tussen vrouwen die tijdens hun
onderbrekingsperiode een opleiding hebben gevolgd en vrouwen die dat
niet hebben gedaan.

3. Intermediaire organisaties die hun werkwijze en methodieken
speciaal hebben afgestemd op de doelgroep herintredende vrouwen,
veronderstellen dat hun cursisten beter voorbereid worden dan herintreed-
sters bij andere scholingsinstanties en daardoor meer kans maken om goed
terecht te komen. Dit 'goed' kan duiden op gewenste en aantrekkelijke
contractvormen, arbeidsuren, inhoudelijke taken en functieniveaus. In dit
onderzoek vergelijken we de arbeidsposities (voor en na herintrede) van
vrouwen die additionele scholing hebben gevolgd tijdens hun onderbre-
kingsperiode bij 'vrouw-specifieke' intermediairen en bij 'algemene'
intermedairen. Op deze wijze kunnen we nagaan of vrouw-specifieke
ondersteuning het beoogde effect heeft. Daarnaast gaan we na hoe vrouwen
zelf oordelen over de ondersteuning van beide typen intermediairen.

Voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag is onderzoek verricht
onder herintredende vrouwen van wie de meerderheid tijdens de onderbre-
kingsperiode een vorm van additionele scholing heeft gevolgd bij of via een
intermediaire organisatie.
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Een te overbruggen kloof?

Als we ons de beroepsloopbaan van vrouwen indenken als een wandeling
over een pad dat glooiend op- en af kan lopen, en dat men tijdelijk kan
verlaten voor een alternatieve route, verschijnt er dan een kloof voor de
voeten als men terug wi! keren op de eerdere route? Als dit zo is, helpt
scholing dan die kloof te overbruggen, zodat dat oorspronkelijke pad weer
vervolgd kan worden? En maakt het voor het bereiken van de over kant en
het verdere verloop van het loopbaanpad uit, of de ene of de andere railing
ter intermediaire ondersteuning wordt gekozen?

4. Opbouw van de dissertatie

In Hoofdstuk 1 wordt een beeld geschetst van het 'verschijnen' van de
categorie herintredende vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tevens
wordt daar een overzicht gegeven van de aandacht die er vanuit diverse
maatschappelijke velden aan dit relatief nieuwe arbeidsaanbod is geschon-
ken. De onderzoeken die naar de herintreedsters zijn verricht, nemen een
belangrijke plaats in. Tegelijkertijd wordt er aangegeven welke plek het
onderhavige onderzoek daarin inneemt.

In Hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader van deze studie afgebakend.
Uitgangspunt van de afbakening is het gekozen onderzoeksperspectief. Dit
houdt in dat we verklaringen voor de arbeidsposities van vrouwen
voornamelijk zoeken aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. In het laatste
onderdeel van de studie komt daar het intermediaire veld bij.

De 'human capital' theorie, zo blijkt uit de bespreking van het theore-
tisch kader, biedt aantrekkelijke handvatten om de problemen 'onderbre-
king van de beroepsloopbaan' en 'investeringen in additionele scholing' te
onderzoeken. Op grond daarvan is een theoretisch model weergegeven dat
uitgangspunt vormt voor de analyses en beantwoording van de gestelde
onderzoeksvragen.

Hoofdstuk 3 geeft een verdere toelichting op de vraagstelling. De diverse
deelvragen en hypotheses worden beschreven in het licht van het
theoretische model. Daarnaast worden opzet en uitvoering van de
empirische deelstudies beschreven.

De daarop volgende hoofdstukken, Hoofdstuk 4 en 5, zijn gewijd aan
analyses van de onderzoeksgegevens. In het eerste wordt een antwoord
gezocht op het onderbrekingsprobleem; in het tweede op het investerings-
probleem.
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Hoofdstuk 6 behandelt dezelfde twee onderwerpen. Hier worden de
loopbanen van vrouwen niet langer in abstracte cijfers weergegeven, maar
worden effecten van onderbreking en van investeringen meer concreet
beschreven. In dit hoofdstuk staat beroepsmobiliteit en -continuiteit
centraal. Het loopbaanverloop van vrouwen in de vorm van overgangen in
functies en beroepen wordt hier op meer kwalitatieve wijze besproken.

In Hoofdstuk 7 wordt een antwoord gezocht op de derde onderzoeks-
vraag. Daar onderzoeken we de mogelijk bijdrage van scholingsondersteu-
ning van de verschillende typen intermediairen voor het loopbaanverloop
van vrouwen. Tevens geven we ook hier een kwalitatieve beschrijving van
de loopbanen.

Ten slotte geven we in Hoofdstuk 8 de algemene conclusies weer en
werpen we enkele discussiepunten op.



1 Herintredende vrouwen in beeld

1.1. Inleiding

Zoals in de inleiding is aangegeven zijn herintredende vrouwen het
onderzoeksobject. We zullen ze in dit hoofdstuk verder introduceren. We
beschrijven kart recente ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van
vrouwen en we gaan in op de maatschappelijke aandacht voor dit arbeids-
aanbod.

Demografische, economische en emancipatorische ontwikkelingen
hebben bijgedragen aan een veranderend arbeidsmarktgedrag van vrouwen.
Deze ontwikkelingen komen kart aan bod in paragraaf 1.2.

De toenemende arbeidsdeelname van vrouwen met kinderen blijkt niet
probleemloos te verlopen. Discrepantie tussen de vraag naar arbeid en het
aanbod van herintreedsters heeft de belangstelling van organisaties en
instanties gewekt, die zich onder meer richten op de toeleiding van
arbeidskrachten naar de arbeidsmarkt. De uitwerking van die aandacht
voor herintreedsters in de vorm van overheidsbeleid vormen het onder-
werp van paragraaf 1.3.1 en 1.3.2.

In het afgelopen decennium zijn diverse onderzoeken verricht die de
nieuwe categorie arbeidskrachten in beeld brachten. De onderwerpen, doel-
stellingen en opdrachten van de verschillende onderzoeken zijn verhelde-
rend voor de wijze waarop overheid en samenleving het nieuwe verschijn-
sel bejegenden. Dat is het onderwerp van paragraaf 1.3.3.

Als gevolg van toegenomen participatie(wensen) van vrouwen met
kinderen, aandacht ervoor van intermediairen en overheid en op grand van
onderzoeksresultaten zijn herintredende vrouwen een begrip geworden en
worden zij op grand van kenmerken en problematiek als een aparte
categorie in de beroepsbevolking onderscheiden. In paragraaf 1.4 worden
aspecten als afbakening en omvang van die categorie besproken.

Ten slotte wordt in paragraaf 1.5 de in deze studie gehanteerde afbake-
ning van herintredende vrouwen beschreven.

1.2. Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van vrouwen

Als we de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen in deze eeuw in
beeld brengen, dan constateren we vanaf de zestig en zeventiger jaren een
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drastische verschuiving in het dominante participatiepatroon. In de eerste
helft van de twintigste eeuw werkten de meeste vrouwen slechts enkele
jaren in een betaalde baan. Vrijwel zander uitzondering ging het bier am
ongehuwde jonge vrouwen.' Zij namen of kregen ontslag op het moment
dat ze trouwden en legden zich dan toe op de verzorging van echtgenoot
en kinderen. Het arbeidsparticipatiecijfer van gehuwde vrouwen schommel-
de in die tijd rand de 10% (Mol e.a. 1988).

Vanaf de jaren zeventig neemt de arbeidsdeelname van gehuwde vrouwen
snel toe. Was in 1960 de participatiegraad nag 7%, in 1985 was dir gestegen
tot 36% en in 1991 tot 49% (CBS: AKT 1985, EBB 1991). Welke ontwikke-
lingen liggen hieraan ten grondslag?

Drie veranderingen in het arbeidsgedrag van vrouwen bieden een
verklaring voor de toegenomen participatie. De eerste verandering is dat
vrouwen vanaf de jaren zestig niet meer zoals voorheen automatisch
ontslag nemen of krijgen op het moment dat ze trouwen.? Ze blijven
steeds vaker tot de geboorte van hun eerste kind buitenshuis werken.
Daarmee verschoof het moment van uittrede in het participatiepatroon van
vrouwen: niet meer de huwelijksdatum maar de geboortedatum van het
eerste kind wordt het tijdstip waarop de meeste vrouwen uittreden
(Dessens e.a. 1990).

Een tweede verandering is dat vanaf de jaren zeventig vrouwen die een
kind krijgen de arbeidsmarkt minder massaal verlaten dan eerder in deze
eeuw. Een klein deel blijft ondanks dat ze kinderen hebben buitenshuis
werken (Min.SZW 1986). Begin jaren zeventig blijft 9% van de vrauwen,
die hun eerste kind krijgen, werkzaam in een baan; eind jaren tachtig is dit
opgelopen tot 23% (Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1993). Als gevolg van
beide veranderingen blijven vrauwen nu langer en vaker op de arbeids-
markt actief.

Een derde verandering in het arbeidsgedrag van vrouwen heeft de
arbeidsparticipatie nag het meest be'invloed. Een toenemend deel van de
eerder vrijwillig uitgetreden vrouwen wenst terug te keren in betaalde
arbeid. Oak deze verandering wordt ingezet tijdens de jaren zeventig, maar
vooral in de tachtiger jaren neemt de straom herintreedsters op zoek naar

In 1947 behoorde 10% van de gehuwde en 56% van de ongehuwde
vrouwen tot de beroepsbevolking (Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1993).

Lange tijd was het verboden voor ambtenaressen zoals onderwijzeressen
om na hun trouwen door te blijven werken. In 1958 werd de wet die dat
bepaalde gewijzigd (Moree 1992).
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een baan toe (Mol e.a.1988). Het betreft vrouwen die na een aantal jaren
voornamelijk verzorgende taken binnenshuis te hebben uitgevoerd, te
kennen geven die taken voortaan te willen combineren met werk buitens-
huis. De 'eerste' herintreedsters waren vrouwen die, op het moment dat ze
hun beroepsloopbaan stopten, aanvankelijk niet de intentie hadden op de
arbeidsmarkt terug te keren. De veranderingen in het participatiegedrag
gaan zo snel dat nu, na ruim een decennium, vrouwen nog vaak stoppen
met betaald werk, maar op dat moment al weten dat ze als de kinderen
naar school gaan terug zullen keren in een baan (Heiligers & Vogels 1993;
Tijdens e.a. 1994). Vrouwen die stoppen en niet meer terugkeren op de
arbeidsmarkt vinden we nu voornamelijk nog bij de oudere generatie.
Jonge vrouwen blijven meer en meer op de arbeidsmarkt gericht, ook als
ze die voor de verzorging van kinderen tijdelijk zullen verlaten (Heiligers
1992, Imbens 1992; De Jong & De Olde 1994; Tijdens 1994).

De hier gesignaleerde veranderingen in het arbeidsmarktgedrag van
vrouwen geven wel aan dat de arbeidsdeelname van vrouwen is toegeno-
men, maar maken niet duidelijk wat een dergelijke wijziging mogelijk
maakte.

Veranderende omstandigheden in de N ederlandse samenleving heb ben
de rnotivatie om terug te keren vergroot, ondanks een hoge werkloosheid
en de ermee gepaard gaande sociale druk op vrouwen om 'kostwinners niet
het brood uit de mond te stoten' (zie Moree 1992:150-155). Het betreft een
scala van demografische en sociale veranderingen in de tweede helft van
deze eeuw (Oudijk 1983:225;De Bruijn 1989; Plantenga 1993). Hier stippen
we er enkele aan.'

Een grotere verscheidenheid in leefvormen, waaronder een toenemend
aantal eenoudergezinnen, is een van die demografische veranderingen. Het
aantal gescheiden en samenwonende vrouwen is gestegen en daarmee het
aantal vrouwen dat in het eigen levensonderhoud moet of wil voorzien.
Een dalend kindertal en een toename van het aantal vrijwillig kinderloos
blijvende vrouwen hebben arbeidsparticipatie gemakkelijker gemaakt.

Daarnaast spelen sociale veranderingen in die periode een belangrijke ro1.
De stijging van het gemiddelde opleidingsniveau van vrouwen ging gepaard

Zie voor een inhoudelijker beschrijving van deze ontwikkelingen en voor
een vergelijking van het Nederlandse arbeidsparticipatiepatroon met
andere Europese landen de dissertaties van De Bruijn (1989) en Plantenga
(1993).
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met een algemeen besef dat niet-gebruik van deze investeringen maatschap-
pelijke kapitaalvernietiging is en droeg bij aan een groter wordende
ontevredenheid onder vrouwen met de verzorgingstaak als een levensvul-
lend perspectief. Ook financiele gevolgen vanwege werkloosheid van de
partner droegen bij aan de wens tot deelname aan betaalde arbeid.
Individualiseringsprocessen in de samenleving versterken de behoefte van
vrouwen zich te ontplooien in andere werkvelden naast het moederschap
(Knijn en Verheijen 1988)_ Die behoefte aan zelfontplooiing vroeg om een
meer openbare participatie in de samenleving.

Ten slotte worden veranderingen in de publieke opinie ten aanzien van
de maatschappelijke positie van vrouwen zichtbaar in een toenemende
maatschappelijke acceptatie van buitenshuis werkende vrouwen. Werkende
moeders zijn in de jaren zestig en zeventig nog een uitzondering, zoals
Moree (1992:71-90) laat zien, want de thuismoeder is dan nog het ideaal in
de samenleving. De opvattingen in de Nederlandse samenleving over
moeders van jonge kinderen die buitenshuis werken evolueerden, zoals
blijkt uit onderzoeken van het SCP (1992), van onacceptabel (in de jaren
vijftig), tot acceptabel vandaag de dag. Het full-time huisvrouw zijn, is nu
niet meer het enige perspectief en evenmin het ideaalbeeld van de meeste
vrouwen. Hierbij moet worden aangetekend dat het buitenshuis werken
van moeders van jonge kinderen - kinderen die nog niet naar school gaan -
in Nederland nog altijd op weerstanden stuit.

De tweede feministische golf in de jaren zeventig, deel uitmakend van
individualiseringsprocessen in de samenleving, heeft mede een emancipatie-
proces op gang geholpen waarin het besef groeide dat ook vrouwen recht
hebben op betaald werk buitenshuis. Aanvan..elijk was gelijkwaardige
toegang tot betaald werk een van de vele issues van emancipatie, om in de
jaren tachtig uit te groeien tot een noodzakelijk geachte voorwaarde,
verwoord in het streven naar economische zelfstandigheid, zonder welke
de emancipatie naar gelijkwaardigheid onhaalbaar zou zijn (Keuzenkamp
& Teunissen 1990). Door deze 'inenging' van de emancipatiegedachte, zoals
Keuzenkamp en Teunissen dit noemen, is de aandacht in het overheidsbe-
leid overwegend op de arbeidsparticipatie van vrouwen komen te liggen.
Er zijn veel maatregelen genomen die die arbeidsparticipatie moesten
stimuleren en realiseren, maar ondertussen werden relatief weinig
maatregelen getroffen om de zorgarbeid van deze in loonarbeid werkende
vrouwen in goede banen te leiden (Pessers 1994).

Bovengenoemde veranderingen vormden als het ware een voedingsbodem
waardoor een deel van de bevolking dat zich tot dan toe buiten de
beroepsbevolking beyond daar opnieuw deel van wenste uit te maken.
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Vooral de toenemende deelname van vrouwen met kinderen heeft de
samenstelling en omvang van de Nederlandse beroepsbevolking in de laatste
decennia sterk gewijzigd_ Maar de sterke nadruk in de samenleving op
herverdeling van betaalde arbeid en de geringere aandacht voor herverde-
ling van zorgarbeid, maakt dat de arbeidsparticipatie van vrouwen niet
onproblematisch is (zie ook Maassen van den Brink & Groot 1994)_

1.3. Maatschappelijke belangstelling voor het nieuwe arbeidsaanbod

1.3.1. Samenleving en overheid

De verhouding actievenlniet-actieven

De toename van het arbeidsaanbod van het vrouwelijk deel van de
bevolking trad juist op in een periode (eind jaren zeventig en begin jaren
tachtig) dat Nederland in een economische recessie verkeerde die gepaard
ging met een hoge werkloosheid. De groei van de werkloosheid en de
stagnerende ontwikkeling van de werkgelegenheid heeft echter de tendens
van toenemende arbeidsmarktdeelname van vrouwen niet gekeerd.4

Een hoge werkloosheid van zowel mannen als vrouwen is een bron van
zorg voor samenleving en overheid. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid spreekt zich in het rapport Een werkend perspectief uit over
de onwenselijkheid van een hoge werkloosheid en een laag participatie-
niveau (WRR 1990). De Raad doet dit op een moment dat er in Nederland
sprake is van een hoge werkloosheid onder vrouwen die weer de arbeids-
markt op wens en te komen, er veel langdurig werklozen en arbeidsonge-
schikten zijn en allochtone mannen en vrouwen grote problemen ervaren
bij het verwerven van een baan. Tegenover de werkende bevolking, de
'actieven', staat een grote groep 'niet-actieven', die door die werkende
bevolking onderhouden moet worden. De uitspraken van de Raad geven
een tijdsbeeld van hoe er eind jaren tachtig en begin jaren negentig over de
problematiek en mogelijke oplossingen werd nagedacht. We gaan hier kort
in op economische, demografische en sociale redenen die, volgens de Raad,
een beleid van stimulering van de arbeidsparticipatie wenselijk maken.

Smits & Huijgen wijzen erop dat de sterke toename van de werkloosheid
in de jaren tussen 1977 en 1985 vooral veroorzaakt werd door de groei
van de beroepsbevolking (1991:44).
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Een van de economische redenen is het toenemend belang van 'human
capital'. Investeringen in onderwijs, scholing en werkervaring van personen
zijn kostbaar, zowel voor het individu als de samenleving. Het wordt
steeds meer de vraag of dergelijke dure investeringen te verenigen blijven
met een voortdurende lage participatiegraad van vrouwen' en daarmee het
ongebruikt laten van dit 'human capital', aldus de Raad.

Uit het oogpunt van economische internationalisering en concurrentie
is een vergelijking van de Nederlandse arbeidsparticipatie en arbeidspro-
ductiviteit met andere Europese landen relevant. Een achterstand ten
opzichte van andere Europese landen maakt de concurrentiepositie van Ne-
derland op de lange duur zwakker, en de Raad geeft aan dat die achterstand
bestaat. In vergelijking met andere Europese landen is de netto participatie"
van Nederlandse vrouwen in deze eeuw altijd erg laag geweest. Cijfers van
de OESO (Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
tonen weliswaar een sterke stijging in de periode 1960-1988 (met name in
de leeftijdsklasse van 25 tot 55 jaar), maar in de meeste andere landen is de
participatiegraad nag meer gestegen of op het al aanwezige hogere niveau
gebleven (WRR 1990:59-61).

De vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse bevolking vormen een
demografische reden am de participatie te verhagen. Door deze ontwikke-
ling wordt op termijn de fincanciering van de sociale zekerheid bemoeilijkt;
steeds minder mensen moeten de kosten opbrengen voor steeds meer niet-
actieven. Bovendien is er in bepaalde bedrijfstakken een dreigend of reeds
aanwezig tekort aan arbeidskrachten. Het niet-actieve deel van de bevolking
dat arbeidspotentieel heeft, zou gestimuleerd moeten worden am aan het
arbeidsproces deel te gaan nemen.

De Raad verwijst hier naast vrouwen ook naar langdurig werklozen,
arbeidsongeschikten en allochtone werklozen. In het kader van deze
studie leggen wij de nadruk op de onderbenutting van vrouwelijk 'human
capital' .

Met bruto arbeidsparticipatie in personen wordt bedoeld de feitelijke
beroepsbevolking (ofwel de economische actieve bevolking) gedeeld door
de omvang van de betreffende bevolkingsgroep in haar geheel. De
beroepsbevolking kan zowel werkzaam als werkloos zijn. De netto
arbeidsparticipatie verwijst vervolgens naar de omvang van de werkzame
beroepsbevolking, wederom gedeeld door de omvang van de relevante
bevolkingsgroep (zie WRR 1990:54).
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Verder spelen sociale redenen een ro1. De Raad merkt op dat de verde-
ling van geld, macht, aanzien en geluk sterk met arbeid verbonden is. Van
de notie dat die rol door andere instituties zoals vrije tijd of sociale
zekerheid overgenomen kunnen worden, is vooralsnog weinig gebleken. De
rol van arbeid in deze verdelingsprocessen verdient volgens de Raad daarom
hernieuwde aandacht (WRR 1990:30-31).

Onderwijs en arbeidsmarkt

Een rapport dat in dezelfde tijd is verschenen, heeft de wijze beinvloed
waarop onder andere herintredende vrouwen naar de arbeidsmarkt worden
begeleid. Dit is het rapport van de tijdelijke adviescommissie Onderwijs-
Arbeidsmarkt, ook wel de Commissie Rauwenhoff genoemd (1990).
Vernieuwend is de wijze waarop over de rol van onderwijs voor de
arbeidsmarkt is nagedacht. De Commissie signaleert dat een van de
problemen van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod gelegen is in het
feit dat de kennis en vaardigheden die men leert op school slecht aansluiten
bij de gevraagde kwaliteiten voor Iuncties in arbeidsorganisaties. Bovendien
zijn opleidingsinstituten conservatief en inflexibel; er wordt te weinig
rekening gehouden met ontwikkelingen in de arbeid, die door innovaties
en specialiseringen een andere inzetbaarheid vragen dan wat de meeste
scholingstrajecten bieden. De Commissie dringt er in haar advies aan de
overheid op aan een betere afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt te
bewerkstelligen door samenwerkingsverbanden te initieren tussen onderwijs
en arbeidsorganisaties.

Mede vanuit de hierboven geschetste achtergrond (economische,
demografische en sociale overwegingen) ontwikkelt de Nederlandse
overheid beleid om de arbeidsparticipatie van zowel mannen als vrouwen
te verhogen. Onderdeel van dit overheidsbeleid zijn maatregelen ter
bestrijding van werkloosheid zoals scholingstrajecten voor werkzoekenden
naar beroepen met arbeidsperspectief.

Herintreedstersbeleid

In de in 1986 verschenen Concept-nota (Her}intredende vrouwen, ontvouwt
de overheid haar ideeen over en plannen voor herintreedsters (Min.SZW
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1986).7 Behalve een besef van de economische wenselijkheid van een
grotere participatie van vrouwen speelde ook het emancipatiebeleid een
aanzienlijke rol in de totstandkoming van die nota. Stimulering van
arbeidsparticipatie zou de economische zelfstandigheid van vrouwen
kunnen bewerkstelligen en die zelfstandigheid is de voornaamste pijler
waarop de overheid haar emancipatiebeleid fundeert (Keuzenkamp &
Teunissen 1990:217-221).

De Concept-nota borduurt voort op het emancipatiebeleid van de
regering (Min.SZW 1984). Volgens dit emancipatiebeleid wil de overheid
de ontwikkeling van een pluriforme samenleving bevorderen. Een
samenleving waarin iedereen, ongeacht sekse of burgerlijke staat, de
mogelijkheid heeft een zelfstandig bestaan te verwerven en waarin mannen
en vrouwen gelijke rechten, kansen en vrijheden en verantwoordelijkheden
kunnen realiseren (Min.SZW 1986:7). Op het terrein van arbeid en
inkomen betekent dit dat de overheid streeft naar economische zelfstandig-
heid van ieder volwassen individu, bij voorkeur verwezenlijkt door
inkomen uit arbeid, maar ook door een (eigen recht) op een uitkering.

Een van de hoofdlijnen van het beleid dat in de Concept-nota wordt
uitgezet, is de vergroting van de mogelijkheden tot combinatie van ouder-
schap en werk door middel van herverdeling van arbeid, stimulering van
deeltijdwerk en maatregelen op het gebied van kinderopvang en ouder-
schapsverlof. Op deze wijze wordt beoogd om toekomstige uittreding en
non-participatie te voorkomen (Min.SZW 1986:2).

Voor degenen die in het verleden zijn uitgetreden wordt versterking van
het arbeidsaanbod door investeringen in het 'human capital' gezien als de
oplossing voor hun werkloosheidsprobleem. Dit heeft geleid tot subsidi-
ering van projecten speciaal gericht op bij- en omscholing van werkzoeken-
de herintredende vrouwen. Daarnaast wordt het belang benadrukt van een
grotere toegankelijkheid van algemene voorzieningen, onder meer bij de
beroepseducatie voor volwassenen. Een goede afstemming op de doelgroep
werd in de nota sterk benadrukt. Zo'n afstemming moest inhouden dat
aandacht zou worden besteed aan veranderingen die samenhangen met de
overstap van onbetaald huishoudelijk werk naar betaalde arbeid, en het
stimuleren van vrouwen om zich breder te orienteren dan alleen op
'vrouwenberoepen' (Min.SZW 1986:50).

De concept-nota is een nota die nooit in een definitieve versie is
verschenen. Ondanks dat geldt de nota als een belangrijk handvest voor
het officieleoverheidsbeleid random herintreding.
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Met het ontwikkelen van overheidsbeleid kunnen middelen worden
aangedragen die herintreding van vrouwen ondersteunen. De middelen die
in de Concept-nota worden genoemd, wijzen op een nadruk op bemvloe-
ding en ondersteuning van de herintreedsters. Beinvloeding van de
arbeidsorganisaties worden als onhaalbaar afgedaan en ook hoedt men zich
voor maatregelen in de sfeer van sociale- en belastingwetgeving (Abma
1993). De voorkeur wordt gegeven aan uitbreiding van scholing, begelei-
ding en stimuleringsmaatregelen gericht op de aanpak van het arbeidsaan-
bod.

1.3.2. AJwezigheid van herintreedsters in werkloosheidscijfers

Voor een indicatie van de omvang van de werkloosheid en daaraan
gekoppeld de intensiteit waarmee de regering de werkloosheid tracht te
bestrijden, zijn de bruto participatiecijfers het uitgangspunt. Maar deze
cijfers worden op verschillende manieren berekend.

Er zijn meerdere definities van de werkzoekende beroepsbevolking, maar
de door de overheid gehanteerde werkloosheidscijfers (bruto minus netto
arbeidsparticipatie) gaan uit van personen die op het arbeidsbureau als
werkzoekend staan ingeschreven voor een baan van 12 uur of rneer." Dit
cijfer wordt aangeduid als de GWL, ofwel de geregistreerde werkloosheid."

De minimum uren eis van 12 uur is recentelijk ingevoerd. Daarvoor gold
een eis van minimaal 20 uur beschikbaarheid voor een baan.

De GWL is een van de definities die in Nederland van werkloosheid
worden gehanteerd. De GWL wordt berekend via de Enquete Beroepsbe-
volking (EBB)van het CBS. Een werkloze moet voldoen aan de volgende
criteria: men mag niet werkzaam zijn, men moet ingeschreven staan bij
het arbeidsbureau, men moet binnen twee weken kunnen starten met een
baan en men moet beschikbaar zijn voor minimaal12 uur per week (was
20 uur). Daarnaast hantert het CPB (Centraal Planbureau) een andere
definitie van werkloosheid, de 'werkzoekenden zonder baan' ofwel de
W'ZB. Hiertoe worden mensen zander baan gerekend die in de laatste 4
weken actief gezocht hebben naar een baan. Actief zoeken kan inhouden
solliciteren, inschrijven bij het arbeidsbureau of een uitzendbureau e.d.
Deze definitie kent niet de verplichting bij het arbeidsbureau ingeschreven
te staan, noch hoeft men voor een minimaal aantal uren beschikbaar te
zijn voor een baan. Het CBS hanteert op grond van Europese richtlijnen
van het Il.O (International Labour Organisation) nog een derde definitie,
dit is de 'niet-werkzarne beroepsbevolking', ofwel de CCS '81 definitie.
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Werkzoekende herintredende vrouwen schrijven zich zelden in op het
arbeidsbureau." Als ze zich wel inschrijven, maar als dat voor minder dan
12 uur is, dan tell en ze evenmin mee in de werkloosheidscijfers. Toen in
de jaren tachtig meer en meer herintredende vrouwen de arbeidsmarkt
opstroomden, kon uit de officiele werkloosheidscijfers niet opgemaakt
worden hoeveel vrouwen actief op zoek waren naar een baan. De meeste
maatregelen en ondersteuningsfaciliteiten, bedoeld om de toenmalige hoge
werkloosheid te bestrijden, waren gericht op geregistreerde werklozen. De
onzichtbaarheid van werkzoekende herintreedsters voor officiele instanties
als het arbeidsbureau had als consequentie dat er vooralsnog weinig
middelen ingezet werden om dit deel van de beroepsbevolking naar de
arbeidsmarkt te begeleiden.

Dat een aanzienlijke groep vrouwen behoefte had aan ondersteuning om
aansluiting met de arbeidsmarkt te verwezenlijken, werd evenwel duidelijk
door de roep om hulp bij vrouwenorganisaties en sociale instellingen als
het welzijnswerk en de basiseducatie.!' Begin jaren tachtig zijn, uit
onvrede over het beleid van overheid en arbeidsbureaus, in veel steden
zogenaamde Vrouw & Werkwinkels opgezet. Aanvankelijk waren dit
vrijwilligersorganisaties die zich hard maakten voor erkenning van de groep
herintreedsters als werkzoekenden en als aanbod dat extra ondersteuning
nodig had. De winkels zijn vrij snel uitgebouwd tot professionele

10

Hieronder worden degenen gerekend die geen baan hebben en bij een
arbeidsbureau staan ingeschreven of actief naar werk zoeken of een
werkloosheidsuitkering hebben (CBS, EBB 1990).

Inschrijving op het arbeidsbureau is voor werklozen een voorwaarde voor
het recht op een werkloosheidsuitkering. Aangezien gehuwde en
samenwonende vrouwen geen recht op uitkering hebben, ontbreekt de
noodzaak om zich bij het arbeidsbureau aan te melden. In de praktijk
blijken slechts weinigen zich vrijwillig in te schrijven.

De emancipatiebeweging in de jaren zeventig leidde tot de oprichting van
vrouwencentra waar een grote behoefte van vrouwen aan vorming en
scholing bleek. De VOS-cursus - VOS stond voor Vrouwen Orienteren
zich op de Samenleving - was de voorloper van de cursus 'Banen en
Beroepenorientatie' van de later opgerichte Vrouw en W erkwinkels. In
het zogenoemde tweedekansonderwijs bleek de grote belangstelling van
vrouwen voor bijscholing onder meer in de participatie in avondmavo's,
die om die reden al snel tot moedermavo's werden omgedoopt (Campagne
1981).

II
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organisaties, gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Via advisering en (cursus)ondersteuning worden
herintreedsters er naar de arbeidsmarkt begeleid (Min.SZW 1986b).

Op initiatief van de Vrouwenbond FNV zijn oak in die tijd speciale
scholen opgericht die beroepsgerichte opleidingen gingen verzorgen voor
herintreedsters. De cursisten van deze vrouwenvakscholen worden
geschoold in beroepen waarvoor perspectieven op banen aanwezig zijn. Die
beroepen omvatten vaak werk in arbeidsmarktsectoren waar vrouwen
weinig aangetroffen worden.'!

Druk op de overheid, onder andere vanuit deze vrouwenorganisaties,
heeft in de jaren tachtig bijgedragen aan de ontwikkeling van beleid voor
(werkzoekende) herintreedsters. Enige jaren heeft het arbeidsvoorzieningen-
beleid van de overheid een 10% regeling, later een 12% regeling gekend.
Dit percentage van het Taakstellend Budget van arbeidsbureaus moest
worden besteed aan projecten en maatregelen voor geregistreerde herin-
treedsters (Lissenberg & Dijkhuis 1987). Het was een eerste structurele, zij
het niet onbetwiste, maatregel speciaal gericht op deze categorie onder de
bercepsbevolking."

1.3.3. Onderzoek naar herintredende VTOUwen

In dezelfde tijd dat het aanbod van herintredende vrouwen op de arbeids-
markt toenam, ontstond behoefte aan kennis over omvang, kenmerken,

12 Zowel de Vrouw & Werkwinkels als de vrouwenvakscholen zijn
inmiddels aangehaakt of ondergebracht bij Arbeidsvoorziening. Dit is een
nieuwe zelfstandige organisatie, die de intermediaire functie van de eerder
onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vallende
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, voortzet. In Hoofdstuk 7 komen we
uitgebreid over de ontwikkelingen in Arbeidsvoorziening en verwante
intermediaire organisaties te spreken.

De maatregel ontmoette veel kritiek, vooral van belangenverenigingen van
vrouwen, omdat het als ontoereikend werd gezien (verborgen werklozen
werden niet bereikt) maar ook omdat onduidelijk was hoe en of de leden
van de doelgroep werkelijk bereikt werden door de arbeidsbureaus
(gebrek aan registratie en afbakening van herintredende vrouwen onder
de werkzoekenden). Niet zelden bleef het bij de subsidiering van de
Vrouw en Werkwinkels uit dit Taakstellend Budget (Lissenberg &
Dijkhuis 1987; Gelauff-Hanzon 1989).

13
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capaciterten en wensen van die categorie werkzoekenden. Vooral in de
tweede helft van de jaren tachtig zijn er door overheid en ondersteunende
instanties diverse onderzoeken ge"initieerd om dit aanbod in kaart te
brengen. De onderzoeken, die herintredende vrouwen als onderzoeksobject
hebben, zijn te onderscheiden naar drie invalshoeken.

Op de eerste plaats zijn er onderzoeken die de aanbodzijde zelf tot
onderwerp hebben (zie BijIage 1, figuur 1). De vraag naar dit type onder-
zoek geeft blijk van een grote behoefte aan inzicht in dit relatief nieuwe
arbeidsaanbod. De onderzoeken geven algemene beschrijvingen van de cate-
gorie herintreedsters. Aan bod komen aard en omvang van de categorie,
belemmeringen die deze vrouwen ondervinden als ze zich weer melden op
de arbeidsrnarkt en wens en en voorwaarden die zij hebben ten aanzien van
een baan.

Zonder uitzondering betreft het onderzoeken, bedoeld om beleid te
ontwikkelen of bij te stellen, zodat met ondersteuning van intermediaire
organisaties de aansluiting van vrouwen op de arbeidsmarkt beter kan
verlopen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het initiatief voor het doen
van onderzoek komt van instanties die opleidingen, werkervaringsplaatsen
en ondersteuningsprogramma's ontwikkelen of bijstelling van bestaande
voorzieningen voorstaan, zodat herintreedsters daaraan deel kunnen nemen
of er profijt van kunnen hebben tijdens het zoeken naar een baan.
Opdrachtgevers zijn vooral gemeenten, arbeidsbureaus, Vrouw &
Werkwinkels, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
diverse scholingsinstanties.

Op de tweede plaats zijn er onderzoeken verricht die weliswaar herintreed-
sters als onderzoeksobject hebben, maar die sterke nadruk leggen op
toegankelijkheid of aanwezigheid van intermediaire voorzieningen voor
herintredende vrouwen (zie Bijlage 1, Iiguur 2.). Met de term 'intermediai-
ren' wordt verwezen naar instanties en organisaties die tussen arbeidsaan-
bod en vraag staan. Deze instanties en organisaties ondersteunen, bemidde-
len en scholen werkzoekenden en begeleiden hen naar de arbeidsmarkt. De
betreffende onderzoeken inventariseren en evalueren bestaande voorzienin-
gen zoals opleidingen, werkervaringsplaatsen en praktische ondersteuning
en doen aanbevelingen voor ontwikkelingen en aanpassingen van dergelijke
voorzlelllngen.

Er zijn veel overeenkomsten met de eerste groep onderzoeken, maar de
invalshoek is hier verschoven van nadruk op de aanbodzijde zelf, naar
nadruk op intermediaire voorzieningen voor het arbeidsaanbod. De
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opdrachtgevers komen vrijwel overeen met de opdrachtgevers van de eerder
genoemde onderzoeken.

Op de derde plaats zijn er onderzoeken die de vraagzijde van de arbeids-
markt onderzoeken (zie Bijlage 1, figuur 3} Ook hier zijn herintredende
vrouwen het onderzoeksobject, maar wordt er vooral gekeken wat belem-
meringen en mogelijkheden aan werkgeverszijde zijn voor een succesvolle
terugkeer van herintredende vrouwen in betaald werk. Opdrachtgevers hier
zijn provinciale overheden, vrouwenvakscholen en wetenschappelijke
instellingen.

Dit derde kluster is in vergelijking met de eerste twee slecht vertegen-
woordigd. Verreweg de meeste onderzoeken richten zich op aanbod en
intermediare zijde; er is nauwelijks aandacht voor de vraagzijde in de
herintredingsproblematiek. Eerder vermeldden we al dat beleidsmaatregelen
en intermediaire ondersteuning gericht zijn op de bemvloeding van de
aanbodzijde. Dit roept de vraag op waarom beleidsmaatregelen en
beleidsonderzoek zich zo eenzijdig op de aanbodzijde richten.

Zowel de probleerndefiniering in het overheidsbeleid, als de armslag van
de Nederlandse overheid lijken die gerichtheid op het aanbod in de hand
te werken. Herintreding wordt gezien als een streven naar economische
zelfstandigheid van een specifieke groep vrouwen. Daardoor wordt de
werkloosheid onder herintredende vrouwen tot een sociaal - want
emancipatoir - probleem van het arbeidsaanbod, niet tot een economisch
probleem en vormen ze ook geen bron van zorg voor arbeidsorganisaties
(zie Keuzenkamp & Teunissen 1990).

De overheid initieerde en financierde in de jaren tachtig vooral
onderzoek op het terrein van herintreding en andere aspecten van
vrouwenarbeid, juist omdat het herintredingsprobleem werd gezien als een
sociaal (emancipatoir) probleem. Het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid was van die onderzoeken de opdrachtgever. De Bruijn
signaleert in haar dissertatie, over het historisch en emancipatorisch
perspectief van vrouwenarbeid en arbeidssociologie, dat het Ministerie van
Economische Zaken daarentegen in dezelfde periode slechts een onderzoek
op het terrein van emancipatie-onderzoek heeft uitgezet (De Bruijn
1989:360).

Arbeidsorganisaties zijn bij de ontwikkeling van maatregelen ter
ondersteuning van emancipatorische doelen nauwelijks in beeld. Zij zijn
ook veel moeilijker door de overheid te sturen dan werkzoekenden.
Werkgevers willen werknemers met bepaalde capaciteiten en/of potentieel
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en werknemers die 'passen' binnen het bedrijf of de bedrijfscultuur. Zij
willen niet dat de overheid op de stoel van de ondernemer gaat zitten.

Overwegingen am vanwege maatschappelijke achterstand aan bepaalde
typen werknemers voorrang te verlenen, zijn in de Nederlandse cultuur
van arbeidsverhoudingen ongebruikelijk. De Nederlandse overheid wil en
kan, anders dan met subsidie- en stimuleringsmaatregelen, dit oak niet
voorschrijven." Zij kan naar eigen zeggen slechts voorwaarden scheppen
am vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.

Een tekort aan aanbod van gekwalificeerde arbeidskrachten kan evenwel
ruimte scheppen voor minder voor de hand liggende werknemers, zoals
bijvoorbeeld vrouwen in technische beroepen (zie Liithi-Niclaes 1993).
Maar oak dan is be'invloeding van het arbeidsaanbod invalshoek van beleid:
vrouwen worden gestimuleerd am scholing te volgen voor beroepen waarin
werkgelegenheid voorhanden is.

Sommigen zetten vraagtekens bij een beleid dat uitsluitend is gericht op
de aanbodzijde. Den Butter & Van Ours stellen, in een kritiek op het
WRR-rapport Een werkend perspectief, dat beleid dat alleen beoogt de
arbeidsparticipatie van specifiek aanbod te vergroten, voornamelijk zal
leiden tot een verschuiving in de categorieen non-participanten. Volgens
hen is de hamvraag in hoeverre een beleidsmatig gestuurde vergroting van
arbeidsparticipatie nieuwe banen uitlokt of bestaande vacatures doet
vervullen. Nieuwe banen zijn een voorwaarde am herintreders adequaat te
benutten en daartoe is beleid nodig dat niet uitsluitend op het arbeidsaan-
bod is gericht, maar oak de arbeidsvraag gericht stimuleert (Den Butter &
Van Ours 1991:351).

Het arbeidsbureau, als intermediaire instantie die tot voor kart het
overheidsbeleid uitvoerde, heeft weinig fiducie in het uitoefenen van
invloed aan de vraagzijde am aldaar veranderingen in gang te zetten. Het
bureau is mede daardoor jarenlang op het veranderen van het arbeidsaan-
bod gericht geweest (Van Hoof 1987). Al bij ANS (Arbeidsbureaus Nieuwe
Stijl) was de voornaamste werkwijze gericht op activering en aanpassing
van het arbeidsaanbod (Van Zantvliet 1991). Het recente proces van
regionalisering heeft geleid tot meer aandacht voor probleemgroepen en
voor de vraag naar arbeid bij arbeidsorganisaties. Immers, nu komen lokale
werkloosheid en werkgelegenheid meer in beeld dan wanneer op centraal

14 Te denken valt hierbij aan het beleid rond positieve aerie. De overheid
heeft hierin een voorbeeldfunctie, maar waakt zich voor het opleggen van
dwingende maatregelen voor het bedrijfsleven.
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niveau doelgroepen en sectoren worden aangewezen waarvoor men
activiteiten diende te ontwikkelen, ook al was dat in de betreffende regio
niet zinvol.

Nu de bureaus onder de tripartite besturen van de RBA's (Regionaal
Bestuur voor de Arbeidsvoorziening) resorteren en als een gevolg daarvan
ook werkgevers bij het beleid betrokken zijn, is er sprake van meer betrok-
kenheid van de vraagzijde in het intermediaire veld (Min.SZW 1991).

Anno 1995 staat de effectiviteit en efficientie van deze vernieuwde
werkwijze opnieuw ter discussie. De bureaus moeten meer marktgericht
gaan werken, omdat ze nu in een concurrentiepositie verkeren ten opzichte
van cornmerciele bemiddelingsinstanties. Dit marktgericht handelen staat
echter haaks op de overeind gebleven doelstelling dat de bureaus ondersteu-
ning moeten bieden aan minder kansrijke werkzoekenden. In Hoofdstuk
7 zal op deze problematiek verder worden ingegaan. Momenteel is echter
onduidelijk in hoeverre die doelgroep nog ondersteund zal worden door de
bemiddelingsorganisaties van Arbeidsvoorziening.

Resultaat van de vertaling van het overheidsbeleid door intermediaire
instanties is dat versterking van het arbeidsaanbod, door investeringen in
het persoonlijk kapitaal van de werkzoekenden, vooralsnog als de oplos-
sing voor het werkloosheidsprobleem onder herintreedsters is gepresenteerd
en gehanteerd. Ook de aanpak van de nieuwe intermediairen Vrouw &
Werk en vrouwenvakscholen sluit hierbij aan. Vanwege deze nadruk op het
arbeidsaanbod heeft onderzoek naar de herintredingsproblematiek vanuit
het perspectief van de vraagzijde geen prioriteit gekregen. Daarentegen was
onderzoek naar omvang en kenmerken van het aanbod zelf en naar
ontwikkeling en evaluatie van maatregelen die hen het beste kunnen onder-
steunen voor de hand liggend.

Nu herintreedsters meer en meer participeren in betaalde arbeid is het
voor de evaluatie van ondersteuningsmaatregelen relevant te onderzoeken
op welke arbeidsposities zij terecht komen. In de onderhavige studie
worden de arbeidsposities van deze vrouwen op verschillende momenten
in hun loopbaan bestudeerd, met het doel effecten van arbeidsmarktgedrag,
van investeringen in scholing en van ondersteuning door interrnediairen te
bepalen. Daarmee is gezegd, dat ook in deze studie het arbeidsaanbod (en
in minder mate intermediaire organisaties) het onderzoeksperspectief zijn,
en de arbeidsorganisaties buiten beeld blijven. Er zal evenwel naar voren
komen dat mechanismen in arbeidsorganisaties voor een deel aard en
niveau van de arbeidsposities van herintredende vrouwen verklaren.
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1.4. Afbakening van de categorie herintredende vrouwen

De behoefte aan inzicht in omvang en samenstelling van het relatief nieuwe
arbeidsaanbod dat herintreedsters vormen en aan kennis over het verande-
rende arbeidsmarktgedrag van vrouwen in het algemeen hebben tot de
bestudering van dit arbeidsbod geleid (zie Bijlage 1, figuur 1). Wat hebben
die onderzoeken aan inzicht en kennis over herintredende vrouwen opgele-
verd? Kan op grond van de resultaten aangegeven worden wie herintreed-
sters zijn, en of en waarin ze van de overige beroepsbevolking verschillen?

In deze paragraaf wordt herintredende vrouwen afgebakend als een
aparte categorie binnen de beroepsbevolking. We doen dit aan de hand van
definities en beschrijvingen uit eerder verrichte empirische studies.

1.4.1. Definiering in onderzoek en beleid

Wie worden er nu precies aangeduid met de term 'herintreedsters'? Waarop
verschillen zij van andere werkzoekenden en hoe kan hun arbeidsmarkt-
gedrag getypeerd worden?

De Concept-nota {her)intredende vrouwen van de Projektgroep Vrouw en
Werkgelegenheid (Min.SZW 1986) geeft een definitie van herintreedsters,
die kleine details daargelaten, meestal wordt gehanteerd.
Onder (her)intreedsters worden verstaan: "vrouwen die, hetzij direct na hun
opleiding, hetzij nadat zij enige tijd betaalde arbeid hebben verricht, een
langere periode in de eigen huishouding hebben gewerkt en nu (weer) op de
arbeidsmarkt willen intreden." (Min.SZW 1986:11)

In de Concept-nota staat consequent de 'her' van herintreedsters tussen
haakjes. Hiermee wordt verwezen naar het gegeven dat ook vrouwen
zonder werkervaring voorafgaand aan hun huishoudperiode, onder de
doelgroep vallen. Een werkzoekende vrouw die enkele jaren voor haar kin-
deren heeft gezorgd, maar daarvoor geen baan heeft gehad, is in strikte zin
een intreedster op de arbeidsmarkt. Ter onderscheiding van de categorie
'intreders', waar in feite werkzoekende schoolverlaters (jongens en meisjes)
toe behoren, worden werkzoekende huisvrouwen zonder eerdere werkerva-
ring bij de herintreedsters gerekend. Een schoolverlaatster heeft (nog) niet
in de eigen huishouding gewerkt, en vormt daardoor een ander arbeids-
aanbod, met een andere kenmerkende achtergrond.

Typerend voor herintreedsters is dat ze langere tijd niet op de arbeids-
markt gericht zijn geweest vanwege verzorgingsactiviteiten in de eigen
huishouding. Het is juist dit kenmerk dat hen tot een arbeidsaanbod met
een aparte problematiek bestempelt. Volgens de Projektgroep Vrouwen
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Werkgelegenheid verschilt de situatie van herintreedsters daarom ook
wezenlijk van die van langdurig werklozen of schoolverlaters, want de
keuze voor betaald werk betekent tevens een herorientatie in hun
priveleven (Min.SZW 1986).

Met de omschrijving "een langere periode" wordt in de genoemde nota
verwezen naar een periode van rninimaal twee jaar. De Projektgroep geeft
zelf al aan dat dit geen strikte afbakening is, maar als een werkdefinitie
gezien moet worden. Ook in andere publicaties wordt niet zo'n strikte
grens aangehouden. Er wordt meestal wel een ondergrens gehanteerd:
vrouwen die korter dan een jaar geleden uitgetreden zijn (vrijwillig of
gedwongen) en nu een baan zoeken, worden dan als werklozen en niet als
herintreedsters beschouwd (Van der Valk & Vogels 1990) .15

Een overweging voor het hanteren van een ondergrens is dat personen die
langer dan een jaar werkloos zijn als langdurig werkloos gelden (Algemene
Rekenkamer 1990). Langdurige werkloosheid wordt gezien als een omstan-
digheid die specifieke problemen met zich meebrengt. Voor een deel
komen die problemen overeen met die waar ook herintredende vrouwen
hinder van ondervinden, namelijk verouderde werkervaring en verouderde
opleidingen.

Tenslotte wordt in de geciteerde definitie verwezen naar herintreedsters
als vrouwen 'die nu (weer) op de arbeidsmarkt willen intreden'. Sleutelwoord
hier is 'willen'. Dit betekent dat herintreedsters per definitie werkzoeken-
den zijn. Herintreedsters die een baan hebben gevonden worden dan als
'heringetredenen' of 'geslaagde herintreedsters' beschouwd.

In 1989 heeft de afdeling Beroepsbevolking van het CBS in samenwerking
met Vakgroep Vrouwenstudies van de Rijksuniversiteit van Leiden
onderzoek gedaan naar omvang en kenmerken van de categorie herintre-
dende vrouwen en mannen in het onbenutte arbeidsaanbod." De onder-
zoekers maakten daarvoor gebruik van gegevens uit de Enquete Beroepsbe-
volking (EBB) (Van der Valk & Vogels 1990). Uit dat onderzoek blijken

15 In de praktijk zijn de meeste herintreedsters langer dan 3 jaar uit het
arbeidsproces geweest, alvorens ze weer werk gaan zoeken (Van der Valk
& Vogels 1990:32).

16 Tot het 'onbenutte arbeidsaanbod' worden niet-werkzame mannen en
vrouwen tussen 16 en 65 jaar gerekend, die bereid zijn een baan te
aanvaarden.
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significante verschillen tussen herintreedsters en andere vrouwen."
Herintreedsters zijn vaker gehuwd of gehuwd geweest dan andere vrouwen
(in 1989: 92% tegenover 69% in de totale bevolking). Zij hebben ook
relatief vaker kinderen (82% tegenover 47% in de totale bevolking) . Van de
werkzoekende herintreedsters met kinderen is het jongste kind relatief vaak
in de leeftijd van 4 tim 11 jaar (40%), terwijl bij de werkzame vrouwen
met kinderen die kinderen relatief vaak 12 jaar of ouder zijn (49%).

Slechts 18% van de herintreedsters die gerekend kunnen worden tot de
niet-werkzame beroepsbevolking staat ingeschreven bij het arbeidsbureau
tegenover 49% van de overige niet-werkzame beroepsbevolking.

De herintredende vrouwen zoeken ook anders naar werk dan andere
categorieen in het onbenutte arbeidsaanbod. Gemiddeld geven ze 1,5 zoek-
kanalen op tegenover 1,9 voor de overige werkzoekenden. Het nazoeken
van advertenties wordt wat vaker opgegeven (75% zoekt op deze wijze
tegenover 71% van de overige werkzoekenden) en zoeken via het
arbeidsbureau wordt minder vaak opgegeven (22% tegenover 38% van de
overige wer kzoekenden).

De onderzoekers concluderen op grand van de gevonden verschillen dat
het zinvol is om binnen het onbenutte arbeidsaanbod herintreders als
afzonderlijke categorie te onderscheiden.

1.4.2. Omvang van de categorie (werkzoekende) berintreedsters

Een belemmering om een duidelijk beeld van de omvang van de groep
herintreedsters te krijgen was lange tijd gelegen in het feit dat in geen
enkele statistiek herintreedsters als een aparte categorie werd onderschei-
den. Schattingen van de omvang van de categorie herintreedsters waren
gebaseerd op gegevens, die verzameld waren met andere doelen, maar die
de groep dicht leken te benaderen. Het Ministerie van Sociale Zaken en

17 Tot de categorie herintreders worden in dit onderzoek mannen en
vrouwen gerekend die sinds tenminste een jaar niet werkzaam zijn en
thans bereid zijn een werkkring te aanvaarden en voorafgaand aan het
ontstaan van deze bereidheid niet een studie of opleiding volgden of
betaald werk hadden. Dit laatste is als volgt geoperationaliseerd: als in de
afgelopen twaalf maanden is gezocht naar werk is de voornaamste
bezigheid voor dat met werkzoeken werd begonnen maatgevend; als de
afgelopen maanden niet is gezocht naar werk is de voornaamste bezigheid
een jaar geleden maatgevend. Er blijken slecht weinig mannen (17%) tot
de categorie te behoren (Van cler Valk & Vogels 1990).
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Werkgelegenheid (1986) schatte op grond van cijfers van de arbeidsbureaus
en cijfers uit de Arbeidskrachtentelling (AKT, CBS) dat ongeveer een kwart
van de geregistreerde werklozen herintreedster was. Dit hield in dat in 1985
landelijk ongeveer 70.000 herintredende vrouwen tot de geregistreerde
werklozen gerekend konden worden. Uit de AKT van 1983 werden verder
ruim 200.000 vrouwen gedestilleerd die niet geregistreerd waren, maar die
wel bereid waren een baan te aanvaarden. In totaal werd toen de populatie
herintreedsters op zoek naar een baan op 286.700 tot 350.000 vrouwen
geschat (Min.SZW 1986).

Het eerder genoemde onderzoek van Van der Valk & Vogels (1990)
leverde voor het eerst een studie op waarin het aantal herintredende
vrouwen (zonder baan) in Nederland geteld is. Figuur 1.1 geeft het aantal
herintreedsters weer.

Figuur 1.1.
Aandeel herintredende vrouwen van totaal niet-werkzame vrouwen die bereid
zijn een baan te aanvaarden
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In de figuur is te zien dat het aantal herintredende vrouwen onder het
onbenutte arbeidsaanbod langzaam daalt. Dit gaat evenwel niet op als we
naar het aandeel herintreedsters van dit onbenutte arbeidsaanbod kijken. In
1987 maken herintreedsters 54,8% van die categorie uit en in de daaropvol-
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gende jaren loopt dit nog iets op (55,2%, 56,0%, 55,9%) tot 56,0% in
1991.18 Er zijn nog geen landelijk representatieve cijfers over de omvang
van de categorie geslaagde herintreedsters bekend, zodat moeilijk aan is te
geven of het aantal daalt omdat deze vrouwen een baan vinden of omdat
ze wellicht ontmoedigd de arbeidsmarkt weer de rug toekeren.

Echter, afhankelijk van de definitie die gekozen wordt, wisselt het aantal
herintreedsters dat als werkzoekend beschouwd wordt. In dit CBS-
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat van de aldaar als herintredende vrouwen
aangemerkte categorie slechts 45% tot de Werkzoekenden Zonder Baan
gerekend kan worden (Vander Valk & Vogels 1990). Meer dan de helft
voldoet dus niet aan alle criteria van deze afbakening. Tevens blijkt dat van
de categorie herintredende vrouwen onder de Werkzoekenden Zonder Baan
slechts 30% ingeschreven stand bij het arbeidsbureau. Eerder is aangegeven
dat op basis van de ruimere definitie niet-werkzame beroepsbevolking
slechts 18% van de herintreedsters bij het arbeidsbureau staat ingeschreven.
De bij het arbeidsbureau ingeschreven herintreedsters zijn eerder her topje
van de ijsberg dan de ijsberg zelf.

Er valt over te discussieren wie nu daadwerkelijk als werkzoekend te
beschouwen is, maar het criterium 'ingeschreven bij het arbeidsbureau' is
een voorwaarde waar slechts weinig herintreedsters aan voldoen. Het lijkt
daarom geen reeel uitgangspunt voor het bepalen van de omvang van de
categorie werkzoekende herintreedsters.

1.4.3. Het reele aanbod van herintreedsters zonder baan

Afhankelijk van de intensiteit van de orientatie op de arbeidsrnarkt worden
in diverse empirische studies herintreedsters onderscheiden in deelcatego-
rieen. Zo wordt onderscheid gemaakt in 'werkwillende' en 'werkzoekende'
herintreedsters (Van As 1987; Vogels 1988; Heiligers 1988; Vogels &
Portegijs 1992). Als men (recentelijk) activiteiten heeft ontplooid om werk
te zoeken, geldt men als werkzoekend; als men wel bereid is werk te
aanvaarden maar (nog) niet actief zoekt of niet direct beschikbaar is, geldt
men als werkwillend. Inschrijving bij het arbeidsbureau is slechts een van
de mogelijk verrichte activiteiten,

18 Als gevolg van definitiewijzigingen onder meer wat betreft werkzame en
werkloze beroepsbevoling geeft het CBS vanaf 1992 geen vergelijkbare
cijfers meer.
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'Actief zoeken' kan ruim en eng gedefinieerd zijn. Zo wordt wel
uitgegaan van de mate waarin vrouwen zelf aangeven dat ze actief zoeken
(Van As 1987). Soms wordt uitgegaan van het gegeven of vrouwen in de
afgelopen maand een of meerdere specifieke activiteiten ontplooid hebben
om werk te zoeken (Vogels & Portegijs 1992).

Deze indelingen in 'werkwillend' en 'werkzoekend' zijn pogingen om
het reele arbeidsaanbod van herintreedsters in kaart te brengen. Het zijn
indelingen die tegemoet komen aan gangbare criteria voor de afbakening
van de beroepsbevolking, maar tevens impliceren ze kritiek op die afba-
kening. Die kritiek spitst zich toe op het niet erkennen van herintreedsters
als behorende tot de beroepsbevolking vanwege het enkele feit dat ze niet
bij het arbeidsbureau ingeschreven staan (in het geval van de GWL, de
geregistreerde werkloosheid), terwijl ze wel op andere wijzen actief op zoek
zijn naar een baan.

Een ander kritiekpunt op de afbakening van de beroepsbevolking door
de overheid is dat vrouwen, die nu een opleiding volgen met het doel weer
een baan te zoeken, niet tot de beroepsbevolking gerekend worden, omdat
ze niet direct beschikbaar zouden zijn voor een baan.

De indeling in werkzoekende en werkwillende herintreedsters, zoals in
voornoemde onderzoeken is gedaan, wil recht doen aan de verschillende
fases waarin vrouwen zich in het zoekproces naar arbeid kunnen bevinden.
Tegelijkertijd is het een pleidooi voor het tot de beroepsbevolking rekenen
van vrouwen die via activiteiten of bij- en omscholing te kennen geven
wederom op de arbeidsmarkt gericht te zijn (zie Vogels & Portegijs 1992).

Verdere verfijningen in subgroepen herintreedsters zonder baan treffen
we aan bij Heiligers (1988) en Van As (1987) die respectievelijk cop termijn
werkwillende' herintreedsters en 'twijfelaars' onderscheiden. Of deze
vrouwen op dat moment een reeel arbeidsaanbod vormen kan worden
betwijfeld. Het is mogelijk dat ze in de toekomst wel beschikbaar komen
voor de arbeidsmarkt, maar op dit moment zijn zij niet als werkzoekend
te beschouwen.

Het blijft echter een probleem hoe te bepalen of iemand actief op zoek
naar werk is. Als alleen wordt afgegaan op registratie bij de arbeidsbureaus,
dan wordt het aantal vrouwen dat daadwerkelijk werk zoekt, onderschat.
Het opnemen van aanvullende vragen in de CBS Enquete Beroepsbevolking
(EBB) zou het mogelijk maken op de arbeidsmarkt gerichte vrouwen te
achterhalen en als werkzoekend mee te tellen, ook als ze niet bij het
arbeidsbureau ingeschreven staan. Daarmee kan een zuiverder beeld van dit
arbeidsaanbod verkregen worden.
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1.4.4. Heterogeniteit van herintreedsters

Anders dan de afbakening in paragraaf 1.4.1 doet vermoeden zijn herintre-
dende vrouwen geen homogene groep werkzoekenden. In de vorige
subparagraaf is al gewezen op de verschillende intensiteit waarop naar werk
wordt gezocht. Met heterogeniteit wordt hier verwezen naar verschillende
kenmerken en achtergronden, als gevolg waarvan deze vrouwen te maken
krijgen met verschillende problemen op de arbeidsmarkt, In diverse
empirische studies zijn die verschillen tussen herintreedsters naar voren
gebracht. Hier stippen we kort twee verschillen aan.

Etnische achtergrond

Autochtone en allochtone herintreedsters, zo blijkt, hebben verschillende
kansen op werk (Gelauff-Hanzon 1989, Vogels & Portegijs 1992). Evenals
de autochtone vrouwen hebben ook allochtone herintreedsters een recent
verleden van zorgactiviteiten en kampen zij met verouderde ervaring en
scholing. Allochtone vrouwen hebben echter vrijwel geen werkervaring in
Nederland, wat een extra handicap oplevert. Buitenlandse diploma's
bemoeilijken een intrede in een baan nog meer dan een verouderd, in
Nederland erkend, diploma.

Uit onderzoek van Vogels en Portegijs blijkt dat allochtone vrouwen
significant minder vaak een baan bemachtigen dan autochtone vrouwen:
54% van de autochtone respondenten heeft een baan tegenover 37% van de
allochtone vrouwen (1992:43). Dat etniciteit niet alleen een probleem voor
vrouwen is, blijkt uit onderzoek van Van Beek en Van Praag (1992). Zij
tonen aan dat allochtonen (mannen en vrouwen) beduidend minder kans
op werk hebben dan autochtone Nederlanders. Meer dan diploma
problemen, zo laten zij zien, speelt discriminatie van werkgevers een rol
in die geringere kans op een baan.

Opleidingsniveau

Verschillen in opleidingsniveau leveren behalve relevante verschillen in
arbeidsmarktgedrag bovendien verschillende kansen op betaald werk op.

Dessens e.a.(1990) tonen aan dat het opleidingsniveau sterk de orientatie
op arbeid bemvloedt: hoe hoger het opleidingsniveau des te vaker zullen
vrouwen door blijven werken en hun beroepsloopbaan niet onderbreken.
Het zijn de laag en middelhoog opgeleide vrouwen die veel vaker stoppen
met buitenshuis werken, terwijl de middelhoog opgeleiden (en de
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hoogopgeleiden die tach gestopt zijn) vaker dan de laag opgeleiden naar de
arbeidsmarkt terugkeren.

Vogels & Portegijs (1992) wijzen er vervolgens op dat de kans op
terugkeer in betaald werk niet voor iedereen gelijk is. Vrouwen met een
vooropleiding op laag niveau komen moeilijker aan de slag dan vrouwen
met een opleiding op middelhoog of hoog niveau. Hierdoor zijn de laag
opgeleide vrouwen oververtegenwoordigd onder de werkzoekende
herintreedsters en de middelhoog en hoog opgeleiden onder de werkende
herintreedsters.

De verschilpunten zijn met bovengenoemde voorbeelden niet uitgeput. Te
denken valt aan verschillen in participatie op grond van woonomgeving,
zoals stad en platteland (Heiligers 1992), rnobiliteit en aanwezigheid van
banen in de nabije omgeving (Hendriks 1989, Heiligers 1992); of aan de
verschillende problematiek voor vrouwen met een verdienende partner en
bijstandsvrouwen (Cuelenaere 1990).

Met de genoemde voorbeelden van etniciteit en opleidingsniveau willen
we onder de aandacht brengen dat herintreedsters niet een homogene groep
vrouwen vorrnen.

1.5. Herintredende vrouwen in deze studie

In de tweede helft van deze eeuw is de arbeidsparticipatie van vrouwen als
gevolg van demografische en sociale ontwikkelingen sterk toegenomen.
Deze taename wordt in de samenleving wenselijk geacht, onder meer
vanwege emancipatorische doeleinden (economische zelfstandigheid) en
maatschappelijke belangen (gunstiger verhouding van actieven en niet-
actieven). Maar de aansluiting van herintreedsters met de vraagzijde van de
arbeidsmarkt verloopt niet probleemloos, enerzijds omdat er op het
moment dat zij de arbeidsmarkt opkornen er te weinig banen zijn en
anderzijds omdat er met de zorgarbeid van deze vrouwen geen rekening
wordt gehouden.

De ontwikkeling van overheidsbeleid voor herintreedsters levert
maatregelen op, waarmee getracht wordt de participatie te verhogen en de
aansluiting te verbeteren. Dit tracht men voornamelijk te verwezenlijken
via be'invloeding van het arbeidsaanbod. De maatregelen zijn daarop gericht
en nauwelijks op sturing van arbeidsorganisaties.

Het arbeidsbureau bereikt slechts de geregistreerde herintreedsters, Dit
is echter het topje van de ijsberg. Behoefte aan ondersteuning en gebrek aan
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maatregelen en voorzieningen hebben tot de oprichting geleid van
intermediaire organisaties als Vrouw & Werkwinkel en vrouwenvak-
scholen. Organisaties die zich speciaal toelegden op de ondersteuning van
herintredende vrouwen.

De nieuwe zowel als de oude organisaties initieerden onderzoek dat
informatie opleverde over dat aanbod en over de gewenste voorzieningen.
Deze onderzoeken hebben aangetoond dat herintreedsters een bijzonder
arbeidsaanbod vormen. In hoeverre het als een reeel arbeidsaanbod wordt
beschouwd, is afhankelijk van de definitie van werkzoekend, maar als een
ruime definitie wordt gehanteerd dan zien we dat tussen de 250 en 300
duizend herintredende vrouwen bereid zijn een baan te aanvaarden.

In dit onderzoek hanteren we de definitie van herintredende vrouwen van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoals neergelegd in
de Concept-nota (Her)intredende vrouwen. Dit houdt in dat we vrouwen als
herintreedsters benoemen als ze na een langere periode - minimaal een
jaar - in de eigen huishouding te hebben gewerkt weer betaald werk
(buitenshuis) gaan verrichten. Zowel vrouwen met als zonder werkervaring
worden als herintreedster beschouwd.

In de onderhavige studie gaat het om geslaagde herintreedsters ofwel om
vrouwen werkzaam in een baan. In het hiernavolgende zullen zij worden
aangeduid met de term herintreedster, met weglating van de toevoeging
'geslaagd' .



2 Het theoretisch kader en de
vraagstelling

2.1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het onderzoeksobject van deze studie - herintre-
dende vrouwen - gelntroduceerd. In dit hoofdstuk wordt de probleemstel-
ling van het onderzoek vanuit een theoretische invalshoek beschreven.

De gevolgen van arbeidsmarktgedrag van vrouwen voor het loopbaanver-
loop is het te bestuderen probleem in deze studie, Voor de beantwoording
van de gestelde problematiek is aansluiting gezocht bij theorieen die de
werking van de arbeidsmarkt trachten te verklaren vanuit het handel en van
de verschillende rnarktpartijen. Die marktpartijen zijn het arbeidsaanbod
ofwel werknemers en de arbeidsvraag ofwel arbeidsorganisaties. De
theorieen die een verklaring zoeken in de interactie tussen deze twee
handelende partijen brengen een derde marktpartij in beeld. Die partij
wordt gevormd door de organisaties die zich tussen aanbod en vraag
bevinden en zich met de afstemming ervan bezig houden.

Uitgaande van bestaande arbeidsmarkttheorieen is een theoretisch kader
ontwikkeld dat uitgangspunt zal vormen voor de formulering van de
probleemstelling van het onderhavige onderzoek. Dit kader vindt zijn
weerslag in een algemeen onderzoeksmodel waarin die factoren zijn
opgenomen die op grond van theorie verondersteld worden een verklaring
te bieden voor het loopbaanverloop van vrouwen, vanuit de kenmerken en
gedragingen van de vrouwen zelf. De opgenomen factoren betreffen dan
ook voornamelijk kenmerken, kwalificaties en gedrag van de aanbodzijde.
Omdat de studie ook de mogelijke invloed van intermediairen wil
onderzoeken, zijn relevant veronderstelde factoren aan intermediaire zijde
eveneens in het model opgenomen.

In paragraaf 2.2 lichten we het loopbaanbegrip, zoals dat in deze studie
wordt gehanteerd, toe. We schetsen kort de tekortkomingen van het
carriereconcept voor een begrip van de loopbanen van vrouwen. Bovendien
beschrijven we enkele participatiepatronen die als gevolg van verschillend
arbeidsmarktgedrag van vrouwen naar voren komen.

In paragraaf 2.3 bespreken we arbeidsmarkttheorieen die uitgaan van het
perspectief van het arbeidsaanbod. De 'human capital' benadering is hiervan
een belangrijke exponent. In deze theorie worden de verworven arbeidspo-
sities primair beschouwd als een resultante van persoonlijke kenmerken,
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investeringen en activrteiten van de arbeidskrachten. Individuen geven
volgens deze benadering in feite zelf hun loopbaan vorm via hun prestaties
en investeringen. De theorie heeft een sterke verklaringswaarde voor
loopbaanverloop, maar kent ook beperkingen. Het handel en van de
vraagzijde, zoals preferenties en selectiewijzen in arbeidsorganisaties,
verklaren eveneens een deel van de mogelijkheden en belemmeringen in
loopbaanontwikkelingen.

In paragraaf 2.4 komen we derhalve te spreken over theorieen waar de
wissel werking tussen het handel en van beide marktpartijen (aanbod- en
vraagzijde) als verklaringsgrond voor de werking van de arbeidsmarkt
wordt gezien. In die wissel werking spelen intermediaire organisaties een
ro1. De invloed van deze intermediairen voor de allocatie van herintredende
vrouwen in betaalde arbeid krijgt in deze studie speciale aandacht.

Ten slotte wordt in paragraaf 2.5 op grond van het beschreven the ore-
tisch kader het algemene onderzoeksmodel gepresenteerd aan de hand
waarvan een verklaring wordt gezocht voor de arbeidsposities van
vrouwen. Tevens worden er de drie centrale onderzoeksvragen en de
bijbehorende hypothesen opgesteld.

2.2. Carriere en loopbaan

2.2.1. Carriere als een stijgend loopbaanpad 1

Met het begrip carriere wordt in theorie en dagelijkse praktijk meestal
verwezen naar een loopbaan die zich in de loop van de tijd ontwikkelt naar
functies op een steeds hoger plan qua status, niveau, beloning en invloed
(zie Arthur e.a. 1989). In sociologische en ferninistische theorievorming zijn
de beperkingen van dit begrip voor de maatschappelijke werkelijkheid
aangegeven (onder meer Barley 1989; Gallos 1989). Theorieen over carrieres
zijn theorieen over loopbanen van mannen, zij passen niet op de loopbanen
van vrouwen (Larwood & Gutek 1987). Volgens de critici geldt een
dergelijk loopbaanverloop niet alleen slechts voor mannen, maar ook nog
voor een kleine groep mannen: goed opgeleide, witte, gehuwde mannen die

Met dank aan Therese van den Heuvel. Deze paragraaf is mede gebaseerd
op het theoretische hoofdstuk van haar nog te verschijnen proefschrift
over levensgeschiedenissen van hoog opgeleide vrouwen.
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via interne functieketens in leidinggevende posities in arbeidsorganisaties
en arnbtenarij terecht komen.

Ondanks de hierboven geconstateerde beperkte geldigheid is het
carrierebegrip uitgegroeid tot een normatief concept van de loopbaan.
Ontwikkeling en progressie zijn doelen die onlosmakelijk aan het maken
van carriere verbonden zijn en door een ieder nagestreefd dienen te
worden; stagnatie moet vermeden worden. Een loopbaan is in die optiek
alleen geslaagd als er sprake is van een carriere in de genoemde betekenis
van verticale mobiliteit. Daarmee doet het begrip geen rechr aan de grote
verscheidenheid aan ervaringen van mensen in betaalde arbeid.

Afgezien van het feit dat veel functies geen verticale mobiliteit kennen,
is een voortdurende progressie van status en invloed niet voor iedereen
even belangrijk (Marshall 1989). Zo vindt Sanders (1991) in haar onderzoek
naar toekomstbeelden en zoekgedrag van hoog opgeleiden dat mannen en
vrouwen verschillen in de attributen die ze van belang vinden bij de keuze
van een baan. Bij een gelijke investering in opleidingen laten vrouwen het
tijdsaspect zwaarder wegen. Zij kiezen voor banen met aantrekkelijke
arbeidsuren, werktijden en geringe reistijden. Voor mannen zijn attributen
als inkomen en promotiemogelijkheden meer van belang bij de keuze van
een baan dan voor vrouwen.

Daarnaast verhult het carrierebegrip dat niet iedereen gelijke toegang
heeft tot vervolgfuncties in een loopbaanpad. Glebbeek (1993) vindt dat
mannen meer interne mobiliteit kennen dan vrouwen. Interne mobiliteit
is nauw verbonden met het maken van carriere. Blossfeld en Mayer (1988)
tonen aan dat de eerste baan die men in een organisatie inneemt sterk van
invloed is op het vervolg van die loopbaan. Dessens e.a. (1990) beschouwen
het geringe aandeel vrouwen in bedrijfsspecifieke functies als een belangrijk
obstakel naar een hogere functie. Het gaat dan om functies die vanaf de
start gericht zijn op doorstroming naar vervolgfuncties op een hoger niveau
binnen de organisatie. De kans op doorstroming, zo blijkt ook uit een
inventarisatie van onderzoek naar carrieres door Tijdens (1989), is nauw
verbonden met de beginfunctie en niet met functievervulling of ervaring.
Tijdens constateert dat in alle studies wordt geconcludeerd dat vrouwen
weinig doorstromen. Vrouwen hebben vlakkere loopbaanprofielen en het
loopbaanpad van de beroepen waarin zij overwegend werkzaarn zijn, is
kortcr dan het loopbaanpad van de beroepen waarin vaker mannen
werkzaam zijn (zie ook De Jong 1985; Van der Burg 1992). Inhoudelijk
hebben werknemers in dergelijke banen weinig zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid en kennen ze nauwelijks of geen carrieremogelijkhe-
den; het zijn vooral zogenaarnde 'dead-end jobs'.
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Maar vrouwen die op de interne arbeidsmarkt in eenzelfde positie als
mannen beginnen te werken, blijken na verloop van tijd gemiddeld op een
lagere positie in een minder bedrijfsspecifieke functie met rninder
doorstromingsmogelijkheden terecht te zijn gekomen (De Jong 1985;
Veltman & Wittink 1990). Wat betreft promotiekansen is er een significant
verschil tussen mannen en vrouwen: bij vrouwen heeft een of de vijf goede
promotiekansen, bij mann en is dat een op de drie (Bloemhoff & Smulders
1991:9; zie ook Schippers & Siegers 1989 en Glebbeek 1993). Het gegeven
dat mannen en vrouwen naar sekse in verschillende functieniveaus worden
aangetroffen, wordt wel aangeduid als verticale segregatie, ofwel segregatie
in functieniveaus.

Een hieraan gerelateerd fenomeen is horizon tale segregatie, ofwel
segregatie in beroepen. Zowel verticale als horizomale segregatie loopt via
'gender' lijnen: vrouwen zijn over het algemeen werkzaam in andere
beroepen dan mannen; en vrouwen zijn over het algemeen werkzaam in
lagere functieniveaus dan mannen. Het gaat hier om segregatie naar selese.

Op grond van het aandeel vrouwen of mannen in beroepen is er sprake
van typisch 'vrouwenberoepen' en typisch 'rnannenberoepen'. 2 Inherent
aan veel vrouwenberoepen is dat er nauwelijks of geen promotiemogelijk-
heden aanwezig zijn. Een keus voor een vrouwenberoep J houdt daarmee

Ondanks de toegenomen participatie van vrouwen aan betaalde arbeid, is
deze seksesegregatie in beroepen eerder toe- dan afgenomen (Weggelaar
e.a. 1986; Van Mourik & Siegers 1988). Van Mourik & Siegers constate-
ren dat van de toe name van de Nederlandse vrouwelijke beroepsbevolking
in de zeventiger jaren slechts 16% in beroepen terecht gekomen is waarin
mannen oververtegenwoordigd zijn. Van de toename van de mannelijke
beroepsbevolking daarentegen ging 91% naar beroepen waarin vrouwen
oververtegenwoordigd zijn (1988:735). De seksesegregatie is hiermee niet
ten gunste van vrouwen veranderd.

Voor een deelligt de keuze voor een beroep al vervat in de schoolkeuze.
De verschillen in opleidingsniveau tussen meisjes en jongens zijn inmid-
dels geminimaliseerd, maar er is nog steeds een groot verschil in oplei-
dingsrichting (Blossfeld 1987; Groot 1990). Meisjes volgen met name
algemeen vormend onderwijs of opleidingen voor een vrouwenberoep
(Bruyn-Hundt 1988; Ten Dam e.a. 1992). Het is echter niet zo dat sekse-
specifieke beroepskeuzes aileen leiden tot segregatie in beroepen. Meisjes
anticiperen bij hun beroepskeuze op reeds aanwezige segregatie, welke
door selectie- en voorkeursmechanismen in arbeidsorganisaties versterkt
wordt (zie paragraaf 2.3.3).
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tevens een keus voor rninder loopbaanperpectief in (Baron & Bielby 1985;
Tijdens & De Ru 1988). Met dit perspectief wordt verwezen naar
promotiemogelijkheden, naar een carriere in de klassieke betekenis.

Zoals eerder in deze paragraaf is opgemerkt, doet de invalshoek van een
carriere als het enige geslaagde loopbaanpad geen recht aan de vele
ervaringen van mensen. In het onderstaande bespreken we verschillende
typen loopbanen die aan de hand van die ervaringen onderscheiden kunnen
worden.

2.2.2. 'Mannelijke' en 'orouuelijee'Loopbanen

Verschillende typen loopbanen

Van Emmerik (1991:21-22) omschrijft in navolging van Marshall (1989) een
aantal loopbaanconcepten die in de maatschappelijke werkelijkheid
voorkomen. Allereerst noemt ze het lineaire concept. Hier wordt de
loopbaan als een carriere gezien waarbij de volgende fase een voortbouwing
is op de vorige fase. Er is sprake van een cumulatief proces. Vooral interne
loopbanen in arbeidsorganisaties zijn op dit lineaire concept afgestemd. Dit
wordt omschreven als een 'mannelijk' concept.

Daarnaast staat het statisch concept voor een loopbaan waarin een beroep
of functie het hele beroepsleven wordt uitgeoefend. Voorbeelden hiervan
zijn beroepen als huisartsen, kappers en onderwijzers.

Loopbanen waarin men zich ontwikkelt in bepaalde beroepen en
overgaat naar gerelateerde beroepen of iets geheel nieuws begint, worden
geduid als cyclischeloopbanen. Ontwikkeling betekent hier niet automatisch
een stijgend loopbaanpad, maar kan evenzeer duiden op verdieping en
verbreding van kennis en vaardigheden. Dit wordt beschouwd als een
'vrouwelijk' concept. In tegenstelling tot het lineaire concept is hier geen
logische continue ring van de voorgaande stappen en is er aandacht voor
continue persoonlijke ontwikkeling.

Ten slotte noemt Van Emmerik het vluchtige concept. Zo'n loopbaan
wordt gekenmerkt door snelle wisselingen tussen functies waarbij geen
keuze voor een bepaald beroep of functie wordt gemaakt. We voegen hier
Glebbeeks (1993) instabieLe loopbanen aan toe. Dit omvat zowel de hier
genoemde vluchtige loopbanen als loopbanen met frequente werkgevers-
wisselingen waarin beroep en beroepsniveau wel vastgehouden worden.

Deze categorisering van verschillende typen loopbanen maakt duidelijk
dat een carriere niet de enige voorkomende loopbaan is en waarschijn1ijk
ook niet een type loopbaan is waarin zich veel vrouwen bevinden. De
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genoemde loopbaanconcepten bieden in hun gevarieerdheid een reeler beeld
van de voorkomende loopbanen voor mannen en vrouwen dan het
carrierebegrip. In de onderhavige studie wordt derhalve een brede definitie
van een loopbaan gehanteerd. Een loopbaan omvat hier de ketens van in
de loop van de tijd uitgeoefende functies of beroepen. Meer specifiek
duiden we dit als de beroepsloopbaan. Stijgingen of dalingen van prestige,
status, functieniveaus en beloning kunnen voorkomen, maar ook verdie-
ping en verbreding van een beroep op een constant blijvend niveau.
Iedereen die actief is op de arbeidsmarkt heeft een beroepsloopbaan,
ongeacht of dit een succesvolle carriere, een zich in de breedte ontwikke-
lende loopbaan of een loopbaan van 'twaalf ambachten dertien ongelukken'
IS.

Verschillende participatiepatronen

Theoretisch noties die het klassieke carriere denken bekritiseren, stell en dat
loopbanen van vrouwen aIleen begrepen kunnen worden als aspecten van
andere levensfasen dan betaald werk erin betrokken worden (Larwood &
Gutek 1987; Gallos 1989). Voor het adekwaat beschrijven van de ervarin-
gen van vrouwen dient behalve met voorbereidingen op de arbeidsdeelname
(initiele scholing) en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, rekening gehouden
te worden met invloed van levensfasen, zoals partnerkeuze, zwangerschap
en moederschap. Die levensfasen bemvloeden namelijk het arbeids-
marktgedrag van vrouwen dat daarmee een verscheidenheid aan participa-
tiepatronen oplevert (zie onder meer Yeandle 1984).

Het concept van een loopbaan in de zin van een carriere, kon ontstaan
in een omgeving en tijd waarin het dominante participatiepatroon gevormd
werd door het arbeidsmarktgedrag van mannen: als kostwinners met
partners die thuis de zorg voor huishouden en kinderen op zich namen,
konden zij zich volledig op beroep en carriere richten (Van den Heuvel, zie
noot 1). Inmiddels hebben die verzorgende partners zich ook op de
arbeidsmarkt gemeld (zie Hoofdstuk 1). Afhankelijk van de levensfase
waarin zij zich bevinden en de keuzes die ze maken is het arbeidsaanbod
van deze vrouwen wissel end (zie ook Maassen van den Brink & Tijdens
1994). In figuur 2.1 is dit wisselende aanbod schematisch weergegeven.
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Figuur 2.1.
Participatiepatronen van vrouwen in samenhang met levensfasen

Participatiepatronen:
Voltijdparticipatie

Deeltijdparticipatie (Continue participatie)

Lever: sfasen:
Ongehuwd
Alleenstaand

Non-participatie
----------------------------------~

Partnerkeuze Verzorging kinderen Kinderen
Geboorte kinderen naar school

Ongehuwde vrouwen zonder kinderen werken meestal in een voltijd baan,
Dit noemen we het voltijdparticipatiepatroon. Na partnerkeuze en zwanger-
schap breekt een nieuwe levensfase aan waarin een deel zich van de
arbeidsmarkt afkeert om voor kind en huishouden te zorgen {discontinu
patroon} en een deel actief blijft in een betaalde baan, maar meestal de
voltijdbaan omzet in een deeltijdbaan {continu patroon}. De vrouwen die
zijn gestopt keren voor een deel weer terug in betaald werk als hun leven
weer een nieuwe fase inslaat: de kinderen gaan naar school of zijn
zelfstandiger en vragen minder verzorging. Dit noemen we het berintre-
dingspatroon. De stippellijn in de figuur verwijst naar de periode dat ze
voltijd zorgarbeid verrichten. Er zijn ook vrouwen die ontslag genomen
hebben om voor hun kinderen te zorgen, maar niet meer terug wensen te
keren in een baan. Dit kan als non-participatie worden aangeduid. In deze
.stu die worden deze vrouwen buiten beschouwing gelaten.

Dit overzicht van het gedrag van vrouwen dat samenhangt met de
levensfasen waarin zij verkeren, geeft een verscheidenheid aan participa-
tiepatronen. Door het loopbaanconcept uit te breiden met de notie van
levensfase-specifiek arbeidsgedrag van vrouwen, komen we tot de volgende
omschrijving van een levensloopbaan (zie figuur 2.2).

In de onderhavige studie wordt een levensloopbaan opgevat als
varierende ketens van posities of gebeurtenissen, ofwel het geheel van
elkaar in wisselende volgorde opvolgende perioden van scholingsontwikke-
ling (scholing), betaalde arbeid (functies of beroepen), werkloosheid en
onbetaalde arbeid (onder meer perioden van verzorging van kinderen).
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Figuur 2.2.
Levensloopbaan: afwisselende perioden van scholing, van betaald werk en van
onderbrekingen

Betaalde arbeid

~

(Functies/beroepen)

.--O-nde-rbre-king-----, J
rwerkloosheid en/of /
onbetaalde arbeid)

SmoMg ~
(Initiele en additionele ~

opleidingen)

2.3. Het perspectief van het arbeidsaanbod 4

Zowel binnen de arbeidseconomie als de arbeidssociologie wordt de
arbeidsrnarkt bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken. Sommige theo-
rieen verklaren de werking van de arbeidsmarkt vanuit het arbeidsaanbod,
andere vanuit de arbeidsorganisatie en sommige hebben elementen van
beide in hun verklaringsmodel opgenomen.

Op zoek naar een verklaring voor het loopbaanverloop van vrouwen op
grand van hun arbeidsmarktgedrag, gaan we in deze paragraaf na wat
mogelijkheden en beperkingen zijn van de theorieen die vertrekken vanuit
het perspectief van het arbeidsaanbod.

2.3.1. Naar een 'human capital>benadering

Neo-klassieke arbeidsmarletheorieeri gaan er van uit dat het handelen van
personen en partijen op de arbeidsmarkt gebaseerd is op rationeel econo-
misch keuzegedrag. Het individuele belang ligt aan dit keuzegedrag van
actoren ten grondslag (zie voor een bespreking onder andere Van Wezel &
Vissers 1983). In het onderhandelingsproces van vraag en aanbod van
betaalde arbeid is in deze optiek het prijsvormingsproces vergelijkbaar met

Deze paragraaf is een bewerking van het artikel 'Loont onderbreking?'
dat auteur dezes heeft geschreven samen met Therese van den Heuvel
(Vogels & Van den Heuvel 1993).
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dat op markten voor andere goederen. Schaarste aan arbeid drijft de prijs
op, overschot doet het dalen. De lonen worden dus vastgesteld door het
marktmechanisme van vraag en aanbod en dit proces zou leiden tot een
evenwichtssituatie waarin werknemers op de juiste plaats zitten en 'goed'
beloond worden, terwijl werkgevers effectief arbeid geleverd krijgen tegen
'gunstige' loonkosten. In dit arbeidsmarktmodel bepalen individuele
kwaliteiten en keuzes de positie op de arbeidsmarkt. Het maakt dan voor
die posities geen verschil of men nu man of vrouw is: bij gelijke kwalitei-
ten en keuzes heeft de markt eenzelfde uitwerking.

Zowel uit economische- als sociologische hoek is de neo-klassieke
verklaring voor de werking van de arbeidsmarkt bekritiseerd en aangepast.
Een eerste kritiekpunt is dat de markt niet in even wicht is. Het voortduren
van onevenwichtigheidsverschijnselen als werkloosheid, onder- en over-
benutting kunnen niet vanuit deze theorie worden verklaard (Van Wezel
& Vissers 1983; Schippers & Siegers 1989).

Ten tweede blijken de lonen niet vastgesteld te worden in het vrije spel
van de krachten van vraag en aanbod, zoals de neo-klassici veronderstellen.
Zo is de loonhoogte bijvoorbeeld sterk gekoppeld aan functies (Thurow
1975; Bremer 1991).

Ten derde bestaat er een structurele ongelijkheid in arbeidsposities.
Bepaalde categorieen uit de beroepsbevolking hebben systematisch minder
kansen op doorstroming, interne opleidingen en goede beloning dan andere
categorieen (Corcoran & Duncan 1979; Van Wezel & Vissers 1983).

Ten vierde nemen mens en zelden individuele beslissingen over het aan-
bod van hun arbeid. De sociale context van het individu beinvloedt die
beslissingen (Kuiper e.a. 1993). Onderzoekers wijzen in dit verb and op de
gezamenlijke beslissingen van mannen en vrouwen (huishoudens) over de
verdeling van vrije tijd, huishoudelijke en betaalde arbeid (Beechey 1978;
Dex 1985, 1987; Tijdens 1989; Van der Lippe 1993). Het aanbod van arbeid
wordt gekleurd door deze sociale context en kan afwijken van wat op
grand van individuele nutsmaximalisatie gekozen zou worden. Dit heeft
vooral gevolgen voor het arbeidsaanbod van vrouwen. Zo blijkt de
aanwezigheid van jonge kinder en van invloed te zijn op het aantal
arbeidsuren dat moeders aanbieden, terwijl dat geen invloed heeft op het
urenaanbod van vaders (Van der Lippe 1993). Bovendien blijkt dat het
arbeidsaanbod van vrouwen beinvloed wordt door de loonvoet van de
partner, terwijl het orngekeerde niet of nauwelijks het geval is (Nakamura
e.a. 1979).

Ten slotte wijzen onderzoekers erop dat het rationele keuzegedrag
evenzeer bemvloed wordt door het handel en van collectieve partijen. Dit
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geldt met name voor het overheidsbeleid (Van Voorden 1976; Van Hoof
1987).

In de zoektocht naar verklaringen voor hardnekkige onevenwichtigheden
op de arbeidsmarkt is de 'human capital' theorie ontwikkeld. Deze theorie
borduurt gedeeltelijk voort op de economische neo-klassieke arbeidsmarkt-
theorieen en is er tegelijkertijd een reactie op (Becker 1975). Het principe
van rationele keuze wordt verb reed tot een beinvloedingsfactor van
beloning zowel als van kennis. Arbeidskracht wordt gezien als een
kapitaalgoed waarin werknemers en organisaties investeren. De omvang van
dit kapitaal kan vergroot worden door deel te nemen aan opleidingen en
door werkervaring en beroepsvaardigheden op te doen. Een vergroting van
dit menselijk kapitaal zal leiden tot een hogere productiviteit en in
rechtstreekse relatie hiermee tot een hoger loon (Becker 1975:9). Dit
impliceert tevens dat iedereen de 'juiste' arbeidsplaats zal bezetten. De
arbeidsplaats namelijk, die past bij de persoonlijke kwaliteiten en kwalifica-
ties. Voor de beloning telt alleen de productiviteit van de werknemer en
in deze optiek is de concrete functie niet relevant voor het beloningsniveau.
Overwegingen om een investering te doen zouden werknemers maken op
grand van persoonlijke kosten-baten analyses. Dus ook hier wordt
uitgegaan van individueel rationeel keuzegedrag en daarmee wordt de neo-
klassieke theorie gevolgd.

De toevoeging van de 'human capital' theorie is dat zij de onevenwich-
tigheden op de arbeidsmarkt onderkent en probeert te verklaren. Die
onevenwichtigheden zijn, volgens de 'human capital' benadering, op de
kosten-baten analyse van mogelijke investeringen in scholing en werkerva-
ring terug te voeren. 20 zouden vrouwen vanuit de achtergrond dat zij tijd
zullen besteden aan verzorging van kinderen en huishouden en daarvoor
geen continu maar een discontinu loopbaanpatroon volgen, minder 'human
capital' accumuleren dan mannen ('new home economics', Becker 1975).
Volgens deze zienswijze anticiperen vrouwen op toekomstige onderbrekin-
gen en verwerven zij om die reden minder startkapitaal dan mannen.
Vervolgens geven ze de voorkeur aan beroepen waarvoor weinig bedrijfs-
specifieke kennis en ervaring nodig zijn, zodat onderbreking geen echt
grote gevolgen heeft voor de beloning bij een toekornstige terugkeer in het
vraegere beroep (Polachek 1979; Blossfeld 1987). De gekozen functies
blijken weinig of geen doorstroommogelijkheden en een vlak belo-
ningsniveau te hebben (Polachek & Siebert 1993). Met de keuze voor
dergelijke initiele opleidingen en startfuncties worden de kosten van inves-



- Het theoretisch kader en de vraagstelling 41

teringen laag gehouden en het verschil in beloning voor en na de onderbre-
king blijft ermee beperkt (Polachek 1979).

Ondanks dit anticipatiegedrag heeft onderbreking van de beroepsloop-
baan tach nog negatieve gevolgen. Het leidt tat 'rusty skills' ofwel verlies
aan menselijk kapitaal als gevolg van niet-gebruik van ervaring en kennis
(atrofie). Bovendien leidt het tot een achterstandspositie ten opzichte van
andere arbeidskrachten omdat geen nieuwe werkervaring of kennis wordt
opgedaan (Mincer & Polachek 1974; Corcoran & Duncan 1979).

Onderbreking van de beroepsloopbaan heeft derhalve zowel een absolute
als een relatieve dekwalificering van menselijk kapitaal tot gevolg (Gleb-
beek 1993:42). Absoluut omdat de kwaliteit terugloopt door jarenlange
afwezigheid uit het arbeidsproces. Relatief omdat anderen (jongeren
bijvoorbeeld) zich verder ontwikkelen. Naarmate men ouder wordt, nemen
de investeringskosten toe als gevolg van afnemend leervermogen en een
kortere rendementsperiode.

"The implication ", zo stellen Polachek en Siebert, "is that most of the
differences in earnings between the sexes is due to differences in human capital
accumulation due to differences in life-cycle labour force participation."
(Polachek & Siebert 1993: 163-164)

2.3.2. Bespreking van empirisch onderzoek In het kader van de 'human
capital' benadering

Zoals hiervoor zichtbaar is geworden, is binnen de 'human capital' theorie
veel aandacht besteed aan de gevolgen van verschillend arbeidsmarktgedrag
van mannen en vrouwen voor hun loopbaanverloop. Voor beantwoording
van de in deze studie gestelde vragen over effecten van discontinue
arbeidsparticipatie en investeringen in additionele scholing voor het
loopbaanverloop van vrouwen, biedt deze theorie belangrijke aankno-
pingspunten. In deze deelparagraaf gaan we na wat de in dit theoretisch
kader verrichte onderzoeken ons aan inzichten opleveren over arbeidsposi-
ties van vrouwen die hun beroepsloopbaan onderbreken.

Beloningsverschillen; vrouwen met mannen vergeleken

Een binnen deze benadering geconstateerd gevolg van verschillend arbeids-
marktgedrag van mannen en vrouwen is een hardnekkig beloningsverschil
tussen de seksen (Mincer & Polachek 1974; Corcoran & Duncan 1979;
Groot e.a 1988).
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In hun klassiek geworden Amerikaanse studie onderzoeken Mincer en
Polachek (1974) investeringen die de verschillende leden van een gezin do en
in menselijk kapitaal. Ze constateren dat investeringen van vrouwen anders
zijn dan van mannen en sterk verb and houden met het gezinsleven. De
behoeften, activiteiten en kenmerken van de andere gezinsleden bepalen de
allocatie van tijd die vrouwen besteden aan arbeid binnen en buitenshuis,
Omdat vrouwen hun beroepsloopbaan onderbreken om voor hun kinderen
te zorgen verwerven zij in hun leven minder menselijk kapitaal dan
mannen.

Mincer en Polachek onderzoeken vervolgens wat de effect en van een
onderbroken loopbaan zijn voor de beloning van vrouwen. Niet-participa-
tietijd, zo concluderen zij, leidt tot 'rusty skills'. Vooral de eerder opgedane
werkervaring daalt in waarde (1,5% per jaar) en dat heeft ernstige gevolgen
voor de beloning bij terugkeer in een baan. Hoe hoger de opleiding en hoe
hoger het ervaringsniveau des te groter is bovendien de waardeverminde-
ring van het 'human capital'."

Corcoran en Duncan (1979) onderzoeken in navolging hierop belonings-
verschillen tussen mannen en vrouwen in de Verenigde Staten van Amerika
en bevestigen de hardnekkige verschillen daarin. Ook zij vinden een
verklaring daarvoor in de verschillen in 'human capital' van mannen en
vrouwen. Vrouwen verwerven minder werkervaring en minder senioriteit.
Onderbrekingen van de beroepsloopbaan voor langere tijd, wat bij
vrouwen veel vaker voorkomt dan bij mannen, leiden tot depreciatie van
menselijk kapitaal. Bovendien zien vrouwen, die van plan zijn in de
toekomst voor de zorg van kinderen hun beroepsloopbaan te onderbreken,
aanvankelijk af van het volgen van bedrijfsopleidingen. Pas bij terugkeer
op de arbeidsmarkt willen ze dergelijke scholing gaan volgen.

De result aten van dit onderzoek van Corcoran en Duncan laten zien dat
mannen tweemaal zoveel deelnemen aan 'on-the-job training' als vrouwen.
Een verklaringhiervoor zoeken de auteurs niet alleen bij het arbeidsaanbod
maar ze zien preferenties van werkgevers als medeverantwoordelijk voor
dit verschil. Discriminatie in toegang tot bijvoorbeeld 'on-the-job training'

Vrouwen met een lage opleiding (aIleen lagere school, geen middelbare
schooldiploma) ervaren de minste waardedaling (-0,2% per jaar). Voor
vrouwen die 12 tot 16 jaar scholing hebben gevolgd is de daling groter
(-1,3%) en bij 16 en meer jaren scholing is deze daling het grootst: -2,3%
(Mincer & Polachek 1974:594).
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werkt in het voordeel van mannen." Neo-klassicisten die beweren dat de
arbeidsmarkt arbeidskrachten 'fair' behandelt in de zin dat gelijke
productiviteit tot gelijke beloning leidt, hebben volgens hen ongelijk.

Corcoran en Duncan concluderen dat onderbreking van de beroepsloop-
baan inderdaad vermindering van beloning veroorzaakt. De meest
verklarende factor is het verlies aan 'human capital' door het niet-opdoen
van nieuwe werkervaring in die periode. Ze vinden echter geen belonings-
verlies als gevolg van de depreciatie van vaardigheden. Omdat ze vermoed-
den dat anticipatie-effecten hierbij mogelijk een rol spelen, hebben ze
onderzocht of depreciatie van vaardigheden voor verschillende beroepsca-
tegorieen afwijkende gevolgen had. Ze von den echter geen bewijs dat in her
ene beroep onderbrekingen strenger worden 'bestraft' (dus groter verlies in
beloning oplevert) dan in het andere beroep.

Vervolgens constateren Corcoran en Duncan dat, in tegenstelling tot wat
men op grond van de bevindingen van Mincer en Polachek zou verwach-
ten, niet alle non-participatie dezelfde gevolgen voor de beloning heeft. Een
werkloosheidsperiode direct aansluitend op de schooltijd, dus nog voordat
werkervaring is opgedaan, heeft veel drastischer gevolgen voor de
loonhoogte van vrouwen dan onderbrekingen op latere momenten in de
beroepsloopbaan. De onderzoekers concluderen dat ze, enkel op grond van
de 'human capital' benadering, geen afdoende verklaring kunnen geven
waarom de ene vorm van atrofie andere effecten heeft dan de andere vorrn.

Groot e.a. (1988) berekenen in hun Nederlandse onderzoek naar de
effecten van voltijd- en deeltijdonderbrekingen op het loonniveau van
vrouwen, dat kennis en vaardigheiden bij niet-gebruik met een half percent
per jaar in waarde dalen. Zij vinden in tegenstelling tot Corcoran en
Duncan (1979) dus wei een effect van depreciatie van vaardigheden voor de
beloning.

Maar vrouwen die hun beroepsloopbaan onderbreken kampen met nog
een probleem. Zij doen in die onderbrekingsperiode geen relevante nieuwe
ervaring meer op. Volgens Groot e.a. kost dit verlies aan menselijk kapitaal
hun nog eens anderhalf percent per jaar in vergelijking met doorwer-
kenden,

Schippers (1986) komt voor Nederland tot eenzelfde conclusie. Op grand
van de verwachting dat vrauwen minder carrieregericht zouden zijn dan
mannen, worden zij naar banen met minder carriereperspectief verwezen,
en krijgen zij minder toegang tot bedrijfsopleidingen.
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In deze onderzoeken wordt onderbreking van de beroepsloopbaan als een
belangrijke verklarende factor voor de hardnekkig lagere beloning van
vrouwen ten opzichte van mannen aangewezen. Als reden voor de
'bestraffing' van niet-participatie worden verschillende oorzaken genoemd.
Aan de ene kant leidt depreciatie van kennis en vaardigheden tot een
waardedaling van het 'human capital'. Aan de andere kant leidt het niet-
opdoen van werkervaring door onderbrekers (vrouwen) in vergelijking met
doorwerkers (mannen) tot zo'n waardedaling. Volgens de hier besproken
onderzoeken heeft het niet-opdoen van werkervaring ernstiger gevolgen
voor de beloning, dan de depreciatie van kennis en vaardigheden.

Bezien in het licht van het eerder genoemde anticipatie-effect, is dit
enigszins merkwaardig. Irnrners, vrouwen zouden kiezen voor beroepen
met vlakke loopbaanprofielen waar verlies van 'human capital' weinig
inkomensverlies bij herintrede zou opleveren. Meer ervaring in een beroep
zonder promotieperspectieven betekent dat er ook nauwelijks sprake is van
inkomensstijging. Het niet-opdoen van ervaring, lijkt dan voor een verlies
aan beloning niet zo desastreus te kunnen zijn. Verlies van kennis en
vaardigheden daarentegen zou de kans op terugkeer in de oude functie (en
daarmee op het oude beloningsniveau) kunnen bemoeilijken en zou dan
ernstiger gevolgen moeten hebben dan niet-opdoen van ervaring tijdens de
onderbrekingsperiode. Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen
hangen op grond van beloning van ervaring mogelijk meer sarnen met
verschillende loopbaanperspectieven in bepaalde beroepen, dan met het al
dan niet onderbreken van de beroepsloopbaan.

Participatiepatronen; vrouwen onderling vergeleken

Onderbreking van de beroepsloopbaan en het daarmee sarnenhangend ver-
lies aan 'human capital' verklaart volgens bovengenoemde onderzoeken een
aanzienlijk deel van de slechtere beloning van vrouwen ten opzichte van
mannen. Zijn er ook op grond van verschillend arbeidsmarktgedrag
beloningsverschillen te constateren tussen vrouwen onderling? Als
onderbreking van de beroepsloopbaan een aanzienlijk deel van de
beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen kan verklaren, betekent
dit dan dat vrouwen die hun beroepsloopbaan niet onderbreken betere
arbeidsposities innemen dan vrouwen die dat wel hebben gedaan?

In 'human capital' onderzoeken waarin naar verschillen tussen vrouwen
onderling is gekeken, zijn de effecten van onderbreking van de beroeps-
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loopbaan verder gepreciseerd (Stewart & Greenhalgh 1984; Gwartney-
Gibbs 1988).

In hun onderzoek naar verschillende loopbaanpatronen van Britse vrou-
wen constateren Stewart en Greenhalgh (1984) relevante verschillen in
werkgeschiedenissen van vrouwen. Die verschillen hebben gevolgen voor
beroepsstatus en inkornsten van vrouwen. Onderbrekingen in hun
algemeenheid, zo bevestigen zij, oefenen een neerwaartse kracht uit op
latere arbeidsposities, Maar een precisering van de vorm van onderbreking
is volgens hen relevant voor de sterkte van die neerwaartse beweging. Het
maakt verschil of men eenmaal of meerdere malen stopt met werken. Een
onderbreking leidt namelijk tot dalende verdiensten en meerdere onderbre-
kingen leiden tot nog verdere daling daarvan. En het maakt verschil hoe
lang en op welk tijdstip men de beroepsloopbaan onderbreekt. Zo geldt dat
hoe langer men eruit is geweest, des te minder de verdiensten bij terugkeer
zijn. In overeenstemming met Corcoran en Duncan (1979) vinden Stewart
en Greenhalgh verder, dat onderbreking direct na de opleiding, ongunstiger
gevolgen heeft voor de beloning later in de loopbaan, dan wanneer eerst
enkele jaren werkervaring is opgedaan.

Ook Gwartney-Gibbs (1988) vindt de wijze waarop 'human capital'
onderzoekers effecten van onderbrekingen meten niet specifiek genoeg.
Onderbreking van de beroepsloopbaan wordt teveel gezien als uniform
arbeidsmarktgedrag van vrouwen. In haar analyse van werkgeschiedenissen
van getrouwde vrouwen in Engeland maakt ze onderscheid tussen een lange
periode en meerdere korte periodes van onderbreking. Ze laat zien dat deze
onderbrekingspatronen verschillende effecten hebben op de arbeidsposities
van vrouwen; effect en die de resultaten van eerder besproken onderzoeken
niet zozeer weerspreken als verder aanvullen. Met name vrouwen die korte
onderbrekingen afwisselen met korte werkperioden, houden zo hun
'human capital' op een (voor werkgevers) acceptabel niveau en weten zo
een terugval in beloning te voorkomen. De onderzoekster zet daarmee
vraagtekens bij de notie dat werkonderbrekingen op termijn altijd leidt tot
lagere verdiensten.

In tegenstelling tot de Britse situatie ligt de situatie in Nederland wat
anders, omdat in vrouwen hier over het algemeen vrijwillig uittreden voor
een lange aaneengesloten periode. Een loopbaanpatroon met vrijwillige
korte onderbrekingsperioden en korte werkperioden komt in Nederland
weinig v~~r. Vrijwel aile vrouwen die hun loopbaan ten behoeve van
kinderverzorging onderbreken, zijn langer dan drie jaar uit het arbeidspro-
ces (Van der Valk & Vogels 1990). Gemiddeld is hun onderbrekingsperiode
acht jaar (Vogels & Portegijs 1992).
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Een participatiepatroon dat in Nederland juist erg veel voorkomt is
werken in deeltijd. In 1990 werkte 62% van de vrouwen met een baan in
deeltijd. In vergelijking met andere Europese landen loopt Nederland hierin
voorop (Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1993). Enerzijds gaat het om
doorwerkende vrouwen die een voltijdbaan omzetten in een deeltijdbaan,
anderzijds betreft het herintreedsrers die na een periode van non-participa-
tie terugkeren in een deeltijdbaan.

In het onderzoek van Groot e.a. (1988) is onder meer gekeken naar het
effect van deeltijdwerk voor de beloning van vrouwen. Deeltijdwerk wordt
daar in feite gezien als een vorm van onderbreking, ofwel deeltijdonderbre-
king. Werken in deeltijd levert een lagere beloning op dan werken in een
voltijdbaan. Het negatieve effect is minder sterk dan bij een voltijdonder-
breking van de beroepsloopbaan, wat de auteurs doet opmerken dat tien
jaar twintig uur per week werken minder depreciatie van kennis en
vaardigheden tot gevolg heeft dan vijf jaar voltijds plus vijf jaar niet
werken.

De hier genoemde onderzoeken, waarin vrouwen onderling zijn vergele-
ken, leveren het inzicht op dat verschillen in participatiepatronen van
vrouwen verschillende gevolgen kunnen hebben voor het loopbaanverloop.
Onderzoek naar effecten van onderbreking van de beroepsloopbaan dient
derhalve niet alleen verlies van 'human capital' (als gevolg van verouderde
vaardigheden en ervaring) als verklarende factor op te nemen, maar ook
oog te hebben voar factoren als 'timing' en omvang (duur onderbreking en
werken in deeltijd) van die onderbreking.

2.3.3. Beperkingen van de 'human capital' benadering

Naast de genoemde nuanceringen laten de eerder besproken onderzoeken
zien dat niet alleen verlies van 'human capital' van invloed is op de lagere
verdiensten van vrouwen in vergelijking met mannen.

Zo wijzen Corcoran en Duncan (1979) er op dat beloningsverschillen
tussen mannen en vrouwen slechts gedeeltelijk terug te voeren zijn op
verschillen in 'human capital'. Opgedane werkervaring, v66rkomen van en
duur van de onderbreking, opleidingsniveau en 'on-the-job' opleidingen
verklaren samen 44% van de variantie in de beloning van mannen en
vrouwen; 56% blijft onverklaard. De onderzoekers veronderstellen dat



- Het theoretisch kader en de vraagstelling 47

discriminatie op grond van preferenties van werkgevers een deel van de
verklaring kan bieden."

Ook in andere studies worden verschillen tussen mannen en vrouwen
gemeten, die in het kader van de 'human capital' theorie en de nadruk die
daarin wordt gelegd op het belang van investeringen, onverklaard blijven.
Zo tonen studies van Conen & Huijgen (1980) en Van Wezel (1979) dat
voor vrouwen het niveau van onderwijs een minder betrouwbare indicator
vormt voor het bereikte niveau van beroepsarbeid. Bij eenzelfde onderwijs-
niveau hebben mannen gemiddeld hogere functies dan vrouwen. En
Schippers & Siegers (1989) berekenden dat voor alle hogere functies geldt
dat vrouwen, met een qua leeftijd en werkervaring met mannen overeenko-
mende achtergrond, aanzienlijk meer opleiding gevolgd moeten hebben om
voor promotie in aanmerking te komen dan mannen. Als persoonlijke
kwaliteiten, investeringen en prestaties de meest bepalende factoren voor
het verloop van de loopbaan zijn, zoals de 'human capital' theorie stelt,
dan zijn deze beroepsniveau- en promotieverschillen tussen mannen en
vrouwen onbegrijpelijk (zie ook Tijdens & De Ru 1988).

Uitgaande van het gegeven dat de 'human capital' theorie een verklaring
wil bieden voor de structurele ongelijkheden in de arbeidsmarkt moeten we
constateren dat de theorie hier niet geheel in slaagt: beloningsverschillen
worden voor een kwart tot de helft verklaard uit verschillen in opleidings-
niveau en werkervaring (Dessens e.a. 1990:80; De Bruijn 1988:76).

Wat is er behalve het gedrag van het arbeidsaanbod dan nog meer van
invloed op de verworven arbeidsposities van mannen en vrouwen?

Zoals de 'human capital' theoretici een verklaring zoeken in preferenties
en (investerings)keuzes van de aanbodzijde, zoeken (andere) sociologische
en psychologische onderzoekers een verklaring in preferenties en keuzes
van (sleutelfiguren in) arbeidsorganisaties.

Werkgevers, zo blijkt uit onderzoek, selecteren behalve op kwalificaties
en ervaring ook op kenmerken als leeftijd, sekse en etniciteit (Van Beek &
Van Praag 1992). Als die selectie zich primair richt op sociale of groepsken-

Naast beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen onderzochten
Corcoran en Duncan ook verschillen tussen witte en zwarte mannen en
vrouwen. Ook na controle voor verschillen in kwalificaties en participatie
bleken witte mannen aanzienlijk meer te verdienen dan alle andere
categorieen, Andere factoren dan verschillen in menselijk kapitaal moeten
hier, volgens hen, een rol spelen.
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merken, hebben, als gevolg daarvan, bepaalde groepen (zoals vrouwen,
etnische minderheden) minder kansen op de arbeidsmarkt. Bij dergelijke
voorkeuren, vooroordelen en statistische discriminatie geldt dat de kansen
geringer zijn dan op grond van individuele productiviteit gerechtvaardigd
zou zijn. Als deze benadering een systematisch en duurzaam karakter heeft,
kan het zo zijn dat benadeelde groepen hierop gaan anticiperen en door
middel van zelfselecties en non-investeringsbeslissingen 'self-fulfilling
prophecy' in het leven roepen (Glebbeek 1993:18).

Hier treedt statistische discriminatie op. Er is sprake van statistische
discriminatie als individuele personen, in dit geval vrouwen, worden
beoordeeld en tegemoet getreden op grond van gedrag dat men van de
groep, waartoe het individu wordt gerekend, verwacht (Arrow 1973; Ott
1985). In het aanname- en doorstroombeleid van werkgevers komt dit tot
uitdrukking in onwil om vrouwen aan te nemen in functies waarvoor
continuiteit gewenst is, omdat verwacht wordt dat alle vrouwen slechts in
dienst blijven tot zij kinderen krijgen. am dezelfde reden is men minder
geneigd te investeren in interne opleidingen voor vrouwelijke werknemers
of om hen te vragen voor hogere functies (Kanter 1977; Schippers 1986;
Van Vianen 1987). De voorkeur gaat dan uit naar mannen van wie
verwacht wordt dat de investeringen een hoger rendement zullen opleveren
(zie ook Boot 1989 en Bremer 1991).8De begrenzing van kwalificatiemoge-
lijkheden voor typen (loop)banen versterkt de bestaande seksesegregatie.

Het begrip statistische discriminatie is nauw verbonden met het
mechanisme van sekse-stereotypering. Mensen hanteren 'sekse' als classificatie
om hun omgeving te structuren. Vanuit deze structurering ontstaan
verwachtingen omtrent het gedrag van de beide seksen. Dit kan leiden tot
stereotypering van man-vrouw verschillen (Ott 1985). Van eigenschappen
en gedragingen die in een samenleving als 'vrouwelijk' worden geinterpre-
teerd, wordt aangenomen dat die van toepassing zijn op elke vrouw.

Onderzoek naar sekse-stereotypering van beroepen laat zien dat de
meeste beroepen geen sekseneutrale betekenis hebben (Van Oost 1991).

In het 'job-competition' model (Thurow 1975) wordt de doorslaggevende
factor bij de selectiecriteria omtrent investeringen bij werkgevers gelegd.
Het gaat bij de selectie door werkgevers van geschikte kandidaten voor
(vooral interne) functies niet alleen om afwegingen van werkelijke
productiviteit maar ook om geschatte productiviteit: verwachte kosten
voor opleiding van de arbeidskracht worden afgewogen tegen de
verwachte productiviteit van bepaalde aanbodscategorieen.
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Beroepen waarin fysieke kracht, technische kennis en vaardigheden of
leidinggevende eigenschappen nodig zijn, worden als mannenberoepen
gezien (Poutsma & Trommel 1991). Vrouwenberoepen zijn volgens deze
typeringen meer dienstverlenend en verzorgend (Van Doorne-Huiskes 1986;
Willemsen e.a. 1988:96-97). Kwalificatie-elementen als technische vaardighe-
den en verzorgende vaardigheden worden bovendien verschillend beloond.
Technische vaardigheden, 'mannelijke' arbeid dus, worden beschouwd als
van een hoger kennisniveau dan voor zorgarbeid benodigde vaardigheden,
die worden 'aangeboren' geacht. Voor het verwerven van die technische
vaardigheden wordt men verondersteld meer investeringen te moeten doen
en dat wordt gewaardeerd met een hogere status en een hogere beloning.

Behalve als mechanism en die seksesegregratie in beroepen in stand
houden, kunnen statistische discriminatie en sekse-stereotypering ook
ingezet worden om vrouwen te weren uit aantrekkelijke functies. Dit
mechanisme wordt ook wel aangeduid als sociale sluiting (Heinen & Maas
1984; Tijdens 1989; Van der Laan & Van der Knaap 1991). Sociale sluiting
wordt nagestreefd door groepen in gepriviligeerde posities. Zij trachten die
posities vast te houden voor de eigen groepsleden door de toegang voor
anderen te beperken. Uit onderzoek van Ott (1985) naar de participatie van
vrouwen in een mannenberoep (politie) en van mannen in een vrouwen-
beroep (verpleging) blijkt dat dergelijke sluitingsmechanismen niet
sekseneutraal zijn: de integratie van mannen in een vrouwenberoep
verloopt minder problematisch dan de integratie van vrouwen in een
mannenberoep.

Kwalificatie-eisen en daarmee waardering en stereotypering verbonden
aan functies, worden soms gehanteerd als mechanismen ter bescherming
van groepen werknemers en zijn niet per definitie noodzakelijke aspecten
voor het uitoefenen van die functies (zie ook Phillips & Taylor 1980).

Aan de ene kant wordt kwalificatie van het arbeidsaanbod in de vorm
van scholing en ervaring als het meest onderscheidende en invloedrijke
aspect in arbeidsparticipatie en loopbaanverloop beschouwd. Aan de andere
kant worden via kwalificatie-eisen niet altijd de voor de functie meest
capabele arbeidskrachten geselecteerd, maar de - in de culturele en sociale
context van de organisatie - meest gewenste krachten.

De notie dat het loopbaanverloop een result ante is van de wisselwerking
tussen factoren (gedrag en mechanismen) aan aanbod- en vraagzijde is naar
onze mening onontbeerlijk voor een begrip van de ongelijkheid in
arbeidsposities tussen groepen arbeidskrachten. Naast kwaliteit en handel en
van het arbeidsaanbod veronderstellen we dat ook structuren van
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arbeidsorganisaties met zich daarin voordoende concurrentie en selectiepro-
cessen richting geven aan (verschillen in) arbeidsposities van mannen en
vrouwen. Meer volledige verklaringen van loopbaanverschillen dienen
daarom mede gezocht te worden in de wijze waarop arbeidsorganisaties
arbeidskrachten tegemoet treden.

In de onderhavige studie wordt dit voor de arbeidsposities van vrouwen
relevante perspectief slechts zijdelings onderzocht. We doen dit door het
veld waar aanbod en vraagzijde elkaar ontmoeten en waar een deel van het
allocatieproces zich afspeelt wel in het onderzoek te betrekken. Niettemin
hechten we eraan hier te benadrukken dat we via het accent op de
aanbodzijde een deelverklaring zullen bieden voor de posities die vrouwen
in betaalde arbeid innemen.

2.4. Arbeidsposities als resultaat van allocatieprocessen

2.4.1. 'Matching' van vraag en aanbod

In reactie op de streng economische benadering van de arbeidsmarkt en op
de gemitigeerde 'human capital' theorie is een sociologische benadering
ontwikkeld, waarin de arbeidsmarkt niet als een loonmarkt wordt
bestudeerd, maar als een allocatiemechanisme (Van Voorden 1976; Bremer
1991). De arbeidsmarkt wordt dan gezien als een markt waarin vraag en
aanbod van arbeid in een constante wisselwerking en spanningsveld
verkeren. Het model van volledige mededinging en nutsmaximalisatie
wordt verworpen. Het bestaan van ongelijkheid tussen groepen arbeids-
krachten blijkt niet terug te voeren op verschillen in productiviteit en dat
ontkracht de werking van dat model. Collectieve machtsvorming op het
terrein van lonen weerspreekt bovendien het principe van volledige con-
currentie (Bremer 1991).

Een theorie die recht doet aan het allocatiemechanisme op de arbeids-
markt moet opgebouwd zijn vanuit een idee van wat er gebeurt bij de
'matching' tussen banen en personen (Van Hoof 1987; Van der Burg 1992;
Glebbeek 1993).

De allocatie- of 'matchings'theorie borduurt voort op bestaande arbeids-
markrtheorieen door zowel aspecten van de economische 'human capital'
theorie als van de sociologische segmentatietheorie te gebruiken om
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loopbaanverschillen te verklaren." De al1ocatietheorie gaat uit van een
wisse1werking tussen vraag en aanbod waarbij niet alleen rationeel
economische mogelijkheden maar oak preferenties van werknemers en
werkgevers een ro1 spelen in de verdeling van vrouwelijke en mannelijke
werknemers over de verschillende taken en functies (Schippers & Siegers
1989). Houding en gedrag van arbeidsorganisaties bemvloeden dat van
individue1e werknemers en vice versa. Zowel werkzoekenden als selecteurs
in organisaties hebben opvattingen over wat 'geschikte' functies voor
mannen en vrouwen zijn. De allocatie van personen over de verschillende
functies is daarmee zowel een gevo1gvan de kwalificaties en keuzen die die
personen zelf maken, als van keuzen en toewijzingen van selecteurs.
Startfuncties en senioriteitsprincipes zijn voorbee1den van al1ocatieme-
chanismen die de verschillende deelmarkten van e1kaar gescheiden houden
en de loopbanen van individuen structureren.

Selectie en uitsluiting van werknemers door werkgevers op grand van
individuele of groepskenmerken of van beklede arbeidsposities segmenteren
zowel arbeidsp1aatsen als arbeidsaanbod, volgens Glebbeek (1993), en is
daarmee een strategisch mechanisme dar van grate betekenis is voor de
loopbaanontwikkeling van individuen. Structurele effecten worden in dit
selectieperspectief niet beschouwd als een gevo1gvan de structuur maar van
beleid. Het gaat dan am be1eid zowel van arbeidsorganisaties als van de
overheid.

2.4.2. Inoloed van intermediaire organisaties op de allocatie van arbeid

De overheid en andere collectieve instituties oefenen eveneens invloed uit
op de allocatie van werknemers op de arbeidsmarkt (G1ebbeek 1993; Van

Uitgangspunt van segmenteringstheorieen is dat de arbeidsmarkt is
opgebouwd uit meerdere deelmarkten die niet voor alle arbeidskrachten
even toegankelijk zijn en waartussen uitwisseling van arbeidskrachten
bemoeilijkt wordt (Piore 1975). Gesegmenteerde arbeidsmarktmodellen
hebben kenmerken van de arbeidsplaats als onderwerp. Deze modellen
zouden een verklaring bieden voor de hardnekkige loonverschillen,
beroepensegregatie, armoede en rassen- en seksediscriminatie. Zie voor een
overzicht Loveridge & Mok 1979. Kritiek op deze theorie is dat de
arbeidsplaatsen teveel nadruk krijgen. Bovendien is de verklaringswaarde
ter discussie gesteld. Volgens onder meer Glebbeek (1993) blijft het in de
regei bij een beschrijving van typologieen, de pretentie een verklaring te
bieden voor de ongelijkheid op de arbeidsmarkt wordt niet waar gemaakt.



52 Hoofdstuk Twee -

Voorden 1976; Van Hoof 1987. Naast kenmerken van personen en arbeids-
plaatsen zijn intermediaire instituties als vakbonden, arbeidsvoorziening en
scholingsinstanties relevant voor de bezetting van banen en het loopbaan-
verloop.

Het overheidsbeleid ten aanzien van de arbeidsmarkt is in de afgelopen
decennia herhaaldelijk bijgesteld onder invloed van veranderende economi-
sche omstandigheden (Van Hoof 1987). In het begin van de jaren '80, toen
er een groot tekort was aan werkgelegenheid, was het toen geldende beleid
in eerste instantie gericht op herverdeling van beschikbaar werk. Dit leidde
tot maatregelen ter bevordering van vervroegde uittreding en stirnulering
van deeltijdwerk. Later richtte het beleid zich ook op alternatieve
werkgelegenheid, waartoe maatregelen als werken met behoud van
uitkering werden ingevoerd. In het midden van de jaren tachtig, met het
aantrekken van de economie en werkgelegenheid, verschoof het beleid naar
meer nadruk op het wegnemen van knelpunten in de allocatie van arbeid
en naar flexibilisering. Het arbeidsmarktbeleid leek daarmee, volgens Van
Hoof, in een nieuw stadium beland: efficiente allocatie heeft de doelstelling
van rechtvaardige verdeling van arbeid verdrongen. Illustratief hiervoor
noemt hij dat de arbeidsbureaus, als voornaamste uitvoerder van het
overheidsbeleid, overstapten op het principe van 'rnarktconform' bemidde-
len, waardoor de categorieen met de slechtste arbeidsrnarktkansen buiten
de bemiddeling kwamen te vall en (Van Hoof 1987).

Opvallend in dit veranderde beleid is de aandacht voor de aansluiting van
onderwijs en arbeid, tot uitdrukking komend in een stroom van scholings-
maatregelen (De Wachter & Visser 1986). Als gesproken wordt over een
gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en arbeid, noemt men vooral
kwalificatie- en personeelsvoorzieningsproblemen. Hiermee worden alleen
problemen van de vraagzijde belicht. Het succes van de allocatie van arbeid
wordt afhankelijk van de aanpassing van arbeidskrachten door om-, her- en
bijscholing. Dit betekent dat arbeidsbureaus dan voornamelijk geconcen-
treerd zijn op bemvloeding van de aanbodzijde en niet van de vraagzijde
van de arbeidsrnarkt.'?

Maar niet alleen de arbeidsbureaus zijn actief op dit veld. Er is wat
opleidingen betreft in de jaren tachtig een soort tussengebied gevormd
tussen het reguliere onderwijs en de in eigen beheer uitgevoerde opleidings-
activiteiten van het bedrijfsleven. Dit tussengebied duidde men aan met de

10 De structuurwijzigmg van de arbeidsbureaus (januari 1991) luidde
opnieuw een beleidsverandering in. Daarover meer in Hoofdstuk 7.
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term 'intermediaire voorzieningen' (Van Kraaijvanger & anna 1986; Van
Hoof 1987).
'Dit tussengebied is echter tegelijkertijd ook een nieuwe arena waar tal van
partijen opereren die elk hun eigen belangen bezitten en hun eigen ideeen
hebben over de gewenste ontwikkeling van bepaalde voorzieningen en het ter-
rein als geheel. De verhouding tussen de verschillende partijen (verschillende
overheidsinstanties, de onderwijsorganisaties, de werknemers- en werkgeversor-
ganisaties) zijn hier, anders dan in het onderwijs- en arbeidsbestel op zich, nog
lang niet uitgekristalliseerd; {...}. J (Van Hoof 1987:129)

Naast het arbeidsbureau hebben zich in deze arena intermediaire
organisaties zoals diverse scholingsinstanties, gemeenten en uitzendbureaus
gemeld. Behalve scholingsmogelijkheden, waar Van Kraaijvanger en anna
(1986) naar verwijzen, omvatten de intermediaire voorzieningen ondertus-
sen ook bemiddelende en sociaal-psychische ondersteuning. Vrouw &
Werkwinkels en vrouwenvakscholen zijn voorbeelden van 'nieuwe'
intermediaire organisaties. Zij zijn in de jaren tachtig opgericht en vormen
organisaties waar vooral herintredende vrouwen een beroep op (kunnen)
doen om de aansluiting met de arbeidsmarkt te maken." De intermediaire
markt is sterk verb reed en nog volop in ontwikkeling; evaluaties van de
nog jonge resultaten zijn niet talrijk.

Cruciale vragen in dit verb and zijn, zoals ook Van Hoof (1987) opmerkt,
of deze voorzieningen de arbeidsrnarktpositie van de betrokkenen (blijvend)
verbeteren en of er in dit opzicht verschillen tussen de verschillende typen
voorzieningen bestaan. Ook de vraag naar de toegankelijkheid van de
diverse soorten voorzieningen voor verschillende groepen werkzoekenden
dringt zich hier op.

De strategie van intermediairen om vraag en aanbod bij e1kaar te brengen
is in het algemeen voornamelijk gericht op verbetering van het 'human
capital': opleidingen, cursussen, stages en werkervaring.

Onze samenleving wordt in toenemende mate kennisintensiever. Techno-
logische en organisatorische ontwikkelingen versnellen de veroudering van
kennis en de behoefte aan nieuwe kennis en kwalificaties. We zien dan ook
dat volwassenen om bij te kunnen blijven steeds meer tijd van hun leven
aan onderwijs besteden (Quene 1991). Ook promotiekansen hangen steeds
meer af van voor- en vervolgopleidingen (Van Dijck 1990; Glebbeek 1993).

II Ook op deze specifieke intermediairen zal in Hoofdstuk 7 uitgebreid
worden ingegaan.
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Er is op de Nederlandse arbeidsmarkt al jaren sprake van een neerwaart-
se verdringing van opleidingen: op elk functieniveau neemt het aandeel van
werknemers met een lage opleiding af en van werknemers met een hogere
opleiding toe. Voor voorheen laaggeschoold werk vraagt men nu vaak
minimaal havo-niveau. Personeel met lagere algemene en (sommige) lage
beroepsopleidingen wordt steeds minder geworven of verdrongen naar de
slechtere banen (Tijdens 1989:115; Smits en Huijgen 1991:44). Huijgen
(1989) wijst erop dat in de economische crisis van her einde van de jaren
zeventig en begin jaren tachtig het opleidingsniveau van de beroepsbevol-
king gestaag is gegroeid, maar dat het aantal banen voor hoger opgeleiden
trager groeide, waardoor discrepanties tussen vraag en aanbod ontstonden
die hebben geleid tot de ongewenste situatie van onderbenutting van
menselijk kapitaal. Van Wezel (1979) stelt dat het volgen van opleidingen
meer een defensieve noodzaak is om arbeidsposities te behouden, dan een
voldoende voorwaarde om naar betere posities door te stromen.

De neerwaartse verdringing van opleidingen heeft ertoe geleid dat het
voor herintredende vrouwen moeilijker is geworden om terug te keren in
hun oude functies en voor laag opgeleide herintreedsters is het vinden van
werk sowieso een probleem. Investeringen in de vorm van aanvullende of
omvormende opleidingen lijken dan ook noodzakelijk om een kans te
maken op arbeidsparticipatie. Uit recent onderzoek blijkt dat om- en
bijscholing de kans op betaald werk voor herintreedsters inderdaad
vergroot (Van den Buijs & De Lange 1991; Vogels & Portegijs 1992).

Voor die scholing en voor bemiddeling maken herintredende vrouwen
gebruik van intermediaire organisaties. De vraag is nu wat voor type
opleidingen en banen die organisaties aan te bieden hebben.

Arbeidsorganisaties doen vooral een beroep op intermediaire organisaties,
zoals arbeidsbureaus en uitzendbureaus, als het gaat om niet-bedrijfseigen
functies. Die functies worden namelijk bij voorkeur ingevuld met werkne-
mers die makkelijk extern geworven kunnen worden en makkelijk te
vervangen zijn door andere gelijkgeschoolde werknemers. Arbeidsorganisa-
ties investeren weinig in de kwalificatie van dit personeel. Ook hiervoor
komen intermediaire bemiddelaars en opleidingsinstanties in beeld. Zij
kwalificeren werkzoekenden via cursussen voor de bij hen bekende
openstaande vraag. Dit beroep dat zowel van vraag- als aanbodzijde op
intermediairen wordt gedaan heeft belangrijke consequenties voor het
werkveld van die intermediairen. Immers, de voorzieningen lijken
ingeperkt te zijn tot scholing en bemiddeling naar niet-bedrijfseigen
functies, Intermediaire organisaties waar werkzoekende herintreedsters
aankloppen voor ondersteuning kunnen als gevolg daarvan een sterke
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invloed hebben op de arbeidsposities die dit arbeidsaanbod bij herintrede
verwerft.

De intermediaire organisaties bevinden zich op een terrein dat we, in
navolging van Van Hoof (1987), beschouwen als een arena waar werkzoe-
kende individuen met hun prestaties en investeringen tegenover arbeidsor-
ganisaties met hun voorkeuren en procedures komen te staan. De
intermediairen verschijnen in beeld daar waar zij vraag en aanbod trachten
te 'matchen'. Aan aanbodzijde doen zij dit onder meer met behulp van
'human capital' versterkende voorzieningen. Intermediairen geven richting
aan de investeringen van het arbeidsaanbod door het scholingsaanbod af te
stemmen op kwalificatie-eisen van arbeidsorganisaties. Zo'n handelwijze
bepaalt mede de arbeidsposities waarin herintredende vrouwen die een
beroep doen op intermediaire scholingsvoorzieningen kunnen terugkeren.
Dit betekent dat ook in de ondersteuning van intermediaire organisaties
een deel van de verklaring van de arbeidsposities van herintredende
vrouwen gelegen kan zijn.

2.5. Het theoretische onderzoeksmodel en de centrale vraagstelling

In deze studie zijn we bovenal geinteresseerd in het onderzoeken van
mogelijke effecten van het arbeidsmarktgedrag van de aanbodzijde voor de
ingenomen arbeidsposities. We onderzoeken de gevolgen voor de loopbaan
van vrouwen als zij die voor een tijd onderbreken en tijdens die periode
additionele opleidingen volgen. Bovendien gaan we na of het voor hun
loopbaan uitrnaakt bij welk type intermediair zij die additionele scholing
volgen.

Het arbeidsmarktgedrag en de invloed van intermediairen worden
derhalve bestudeerd vanuit het perspectief van het arbeidsaanbod. Dit
betekent dat vooral verklarende factoren van de aanbodzijde van de arbeids-
markt in het theoretische model worden opgenomen. Daar waar de invloed
van intermediairen onderwerp van studie is komen ook verklarende
factoren van dat veld en de interactie met het arbeidsaanbod in beeld.

Bovenstaande theoretische beschouwing geeft het belang aan van de
interactie van factoren uit alle drie de arbeidsmarktvelden voor een
omvattende verklaring van de arbeidsposities van vrouwen. De onderhavige
studie is toegespitst op een deelverklaring, namelijk op dat deel dat
verklaard kan worden uit het arbeidsmarktgedrag (participatie en investe-
ringen) van vrouwen.
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Figuur 2.3.
Het theoretische onderzoeksmodel: factoren aan aanbod- en intermediaire zijde
waarvan effect wordt verwacht op de arbeidsposities van vrouwen
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In figuur 2.3 zijn schematisch de factoren aan aanbod- en intermediaire
zijde weergegeven die op grand van de in dit hoofdstuk beschreven
theoretische inzichten verondersteld worden van invloed te zijn op de
arbeidsposities die vrouwen innemen.

Aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt zijn de relevant geachte
invloedsferen voor de arbeidsposities van vrouwen in drie groepen factoren
onderscheiden. Dit zijn levensfase, arbeidsparticipatie en beschikbaar
'human capital'. Aan intermediaire zijde zijn factoren opgenomen waarvan
eveneens een invloed op de arbeidsposities van vrouwen verondersteld
wordt. Met de factor 'matching' in dit model wordt verwezen naar het
resultaat van de onderzochte interactie tussen het arbeidsaanbod in al zijn
facetten en de intermediare ondersteuning waar het arbeidsaanbod een
beroep op heeft gedaan. Dat beperkt zich hier voornamelijk tot het volgen
van om- en bijscholingsprojecten. De huidige arbeidspositie van vrouwen
is hier de afhankelijke variabele. Onderzocht wordt immers in hoeverre de
factoren weergegeven in het model een verklaring kunnen bieden voor de
huidige arbeidsposities van vrouwen.
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Op grond van de probleemstelling zoals verwoord in de opdracht aan de
onderzoeker (zie de Inleiding van deze studie) en de theoretische inzichten
neergelegd in de verklarende factoren in het onderzoeksmodel zijn drie
hoofdvragen geformuleerd. Deze zullen hieronder worden beschreven.

Continue en discontinue participatie

In het theoretische model worden een continu en een discontinu participa-
tiepatroon onderscheiden. Een deel van de vrouwen onderbreekt de
beroepsloopbaan om verzorgende activiteiten in het huishouden te gaan
verrichten. In de 'human capital' theorie vinden we sterke aanwijzingen dat
onderbreking van de beroepsloopbaan gevolgen heeft voor de kwaliteit van
de 'human capital' componenten werkervaring en vaardigheden en dat dat
gevolgen heeft voor de arbeidsposities bij de terugkeer in loonarbeid. Dit
arbeidsmarktgedrag houdt in dat men in die onderbrekingsperiode geen
v~~r de beroepsuitoefening relevante werkervaring meer opdoet. Hierdoor
verliest het eerder verworven menselijk kapitaal een deel van zijn waarde.
Dit kan de concurrentiepositie ten opzichte van arbeidskrachten die hebben
doorgewerkt verslechteren. Bovendien is er sprake van veroudering van
kennis en vaardigheden als gevolg van niet-gebruik en dit waardeverlies kan
eveneens resulteren in een verslechterde concurrentiepositie of een
moeizamere terugkeer op het oude niveau. De eerste onderzoeksvraag luidt
nu als voIgt:

1. Heeft onderbreking van de beroepsloopbaan een negatief
effect op het loopbaanverloop van vrouwen?
,~Zijn er op het moment van onderzoek in de loopbanen van
onderbrekende en doorwerkende vrouwen verschillen in
arbeidsposities te constateren?
>. Leidt onderbreking van de beroepsloopbaan tot een neer-
waartse mobiliteit in de beroepsloopbaan van herintredende
vrouwen?

Vande keuze voor een discontinue arbeidsparticipatie verwachten we, op
grond van theorie en empirie, een negatief effect op de beroepsloopbaan.
Als dit opgaat bij een vergelijking van vrouwen onderling, zal zo'n negatief
effect in eerste instantie zichtbaar worden, als de huidige arbeidspositie
wordt vergeleken met de arbeidspositie v66r de onderbreking, maar ook
als de huidige arbeidspositie van onderbrekende vrouwen wordt vergeleken
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met die van doorwerkende vrouwen. Dit leidt tot de volgende onderbre-
king-hypothesen.
(Ia) De huidige arbeidsposities van vrouwen die hun beroepsloop-

baan hebben onderbroken zullen, ceteris paribus, gemiddeld
lager zijn dan van vrouwen die hun beroepsloopbaan niet
onderbroken hebben.

(1b) De beroepsloopbaan van vrouwen die hun beroepsloopbaan
hebben onderbroken zal, ceteris paribus, na de onderbrekings-
periode niet gestegen zijn ten opzichte van de posities die zij
innamen v66r de onderbreking.

Investeringen in het 'human capital' tijdens de onderbrekingsperiode

Beschikbaar 'human capital' valt uiteen in de componenten werkervaring en
scholing. De component scholing is te verdelen in startkapitaal, opleidingen
gevolgd tijdens een baan (binnen of buiten werktijd en functie- of
loopbaanondersteunend) en opleidingen gevolgd tijdens onderbrekingspe-
riodes (loopbaanondersteunend).

Het is opvallend dat ondanks het belang dat in de 'human capital' bena-
dering wordt gehecht aan investeringen in scholing, nauwelijks aandacht is
geschonken aan mogelijke effecten van opleidingen die zijn gevolgd tijdens
een onderbrekingsperiode. Alle andere vormen van investeringen worden
beschouwd als een aanwas van 'human capital'. Deze leemte in de 'human
capital' benadering trachten wij te vullen door te onderzoeken wat de
bijdrage van dergelijke specifieke investeringen aan de huidige arbeidsposi-
ties van vrouwen is. Dit leidt tot de tweede onderzoeksvraag:

2. Dragen investeringen in het 'human capital' tijdens de
onderbrekingsperiode bij aan een succesvolle herintrede?
'~Kunnen dergelijke investeringen eventuele negatieve efJecten
van een onderbreking in de beroepsloopbaan compenseren?

Met de term 'succesvol' wordt hier verwezen naar het vinden van een baan
op of boven het oude niveau.

Corcoran en Duncan (1979) constateren weinig verschillen in beloning
tussen onderbrekende en doorwerkende vrouwen. Dit zou een aanwijzing
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voor zo'n compensatie kunnen ZlJn, maar ZlJ onderzoeken dit verder
niet."

In de onderhavige studie zoeken we in lijn met de 'human capital'
benadering een verklaring voor het door Corcoran en Duncan geconstateer-
de geringe verschil in beloning tussen onderbrekende en doorwerkende
vrouwen. Wij zetten in dit verb and vraagtekens bij een algemene dekwalifi-
cering van menselijk kapitaal tijdens de onderbrekingsperiode. Dat men
tijdens de onderbreking van de beroepsloopbaan 'human capital' verliest,
Iijkt moeilijk betwistbaar. Maar als men tijdens de onderbreking opnieuw
investeert in opleidingen, kan met dit nieuw verworven kapitaal het verlies
aan 'human capital' mogelijk afgeremd, of zelfs ongedaan gemaakt worden.
De Ioopbaan van deze investeerders zal dan minder of geheel niet zijn
gedaald. Bovendien zullen onderbrekende vrouwen die in opleidingen
investeren tijdens de onderbrekingsperiode dan waarschijnlijk betere
arbeidsposities verwerven dan onderbrekende vrouwen die dan niet doen.

Omdat het hier gaat om investeringen die alleen gedaan kunnen worden
doorvrouwen die hun beroepsloopbaan onderbroken hebben, concentreren
we ons nu op een vergelijking tussen herintredende vrouwen. Aan de ene
kant staat de categorie herintreedsters die wel en aan de andere kant de
categorie die geen scholing tijdens de onderbrekingsperiode heeft gevoIgd.
De (eerste) investering-hypothese luidt als volgt:
(2a) Herintredende vrouwen die tijdens hun onderbrekingsperiode

hebben geinuesteerd in additionele scholing hebben nu, ceteris
paribus, in vergelijking met voor de onderbreking ouereen-
komstige 0/ hogere arbeidsposities.

(2b) In vergelijking met herintredende vrouwen die tijdens hun
onderbrekingsperiode niet investeren in opleidingen hebben
herintredende vrouwen die wei investeren in opleidingen
tijdens die periode, ceteris paribus, nu gemiddeld hogere
arbeidsposities.

12 De auteurs wijzen er in dit kader op dat sekse-specifieke verwachtingen
een versterkend effect kunnen hebben op wat werkgevers veronderstellen
dat de omvang van het verlies aan 'human capital' door onderbrekingen
zal zijn. Werkgevers handel en dan op grand van veronderstellingen, niet
op grand van het reele verlies (statistische discriminatie).
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Investeringen hi} intermediaire organisaties

Uit de eerder besproken theorie en empirie is duidelijk geworden dat
kwalificaties belangrijke factoren zijn voor het loopbaanverloop van
arbeidskrachten. Ten eerste komt het belang ervan tot uitdrukking in de
houding en het gedrag van vrouwen zelf: via investeringen in scholing en
werkervaring verwerven zij kwalificaties waardoor een gewenste baan in
het vizier kan komen. Ten tweede worden in het intermediaire veld
maatregelen die het 'human capital' van het arbeidsaanbod via scholing op
peil houden of versterken, gezien als de beste werkwijze om afstemming
van het arbeidsaanbod op de arbeidsvraag te verwezenlijken.

Voor het doen van investeringen in additionele scholing kunnen
herintredende vrouwen terecht bij diverse intermediaire organisaties en
instanties die zich richten op de begeleiding en ondersteuning van
werkzoekenden en de scholing van volwassenen. Deze intermediairen zijn
te verdelen in organisaties die zich met hun ondersteunings- en opleidings-
programma's speciaal richten op herintredende vrouwen en organisaties die
zich richten op (werkzoekende) volwassenen in het algemeen. Begeleiding
van volwassenen waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke
omstandigheden waarin zij zich bevinden, zowel in de thuissituatie als op
de arbeidsmarkt, kan juist dat extra beetje aan een opleiding toevoegen,
waardoor de rentree op de arbeidsmarkt makkelijker of beter verloopt.

Een voorbeeld van randvoorwaarden die vrouw-specifieke intermedairen
aanbieden en die dat extra beetje kunnen inhouden, is aanwezigheid van
kinderopvang bij een opleiding. Zo'n mogelijkheid kan het verschil tussen
het wel of niet kunnen volgen van een opleiding uitmaken en dat kan
vervolgens de kans op en wellicht ook het niveau van de terugkeer
bemvloeden.
Een ander voorbeeld heeft betrekking op het arbeidsperspectief van de
opleiding. Zo kunnen opleidingen die seksesegregatie in beroepen trachten
te doorbreken loopbaanpaden voorvrouwen toegankelijk maken, paden die
voorheen zelden of nooit door vrouwen zijn ingeslagen. Uitoefening van
minder gebruikelijke beroepen kan de kans op een baan vergroten en
bovendien de arbeidsposities van vrouwen in gunstige zin bemvloeden.

Over de effect en van op vrouwen gespecialiseerde opleidingen is nog
weinig bekend. Wel zijn Vrouw & Werkwinkels en vrouwenvakscholen
geevalueerd, maar vergelijkingen van arbeidsposities van bij hen geschoolde
met die van bij andere organisaties geschoolde vrouwen zijn nog sporadisch
gemaakt. Uit de beschikbare evaluaties komt een positief beeld van met
name de vrouwenvakscholen naar voren. Het aandeel vrouwen dat slaagt
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voor deze opleidingen (80%) en in het vinden van een baan (geen cijfers
genoemd) is hoog (LSVV 1992).

Onderzoek van Van den Buijs en De Lange (1991) naar de effectiviteit
van specifieke beroepsscholingstrajecten voor vrouwen, allochtonen en
partieel geschikten toont aan dat opleidingen van onder meer de vrouwen-
vakschool als een succes beschouwd kunnen worden. De onderzoekers
concluderen dat de scholings- en arbeidsmarktresultaten vergelijkbaar zijn
met die van reguliere opleidingen. Het verschil is gelegen in het bereik van
de doelgroepen. De categorie-specifieke opleidingen weten beter dan
reguliere opleidingen mensen met minder perspectieven te bereiken.

Op grand van deze gegevens spreken we het vermoeden uit dat herintre-
dende vrouwen meer kans op perspectiefvollere banen maken als ze oplei-
dingen hebben gevolgd bij speciaal op hen gerichte organisaties. De
'matching' van het aldus ondersteunde aanbod met de vereiste kwalificaties
aan de vraagzijde verloopt dan naar verwachting beter.

De geboden mogelijkheden in deze nog jonge sector zijn zeer divers en
kwalitatief verschillend. Zowel het type investering als het type organisatie
waarbij men aanklopt, kunnen verschillende resultaten voor de loopbaan
opleveren. We vermoeden dat herintredende vrouwen het meeste baat
zullen hebben bij interrnediaire organisaties die qua werkwijze en
programma-inhoud afgestemd zijn op hun specifieke omstandigheden en
mogelijkheden. Dit vermoeden leidt tot de derde onderzoeksvraag:

3. Levert ondersteuning door intermediairen, die zich specifiek
op vrouwen richten, perspectiefoollere arbeidsposities voor
herintreedsters op dan ondersteuning door intermediairen, die
zich niet specifiek op vrouwen richten?

Perspectiefvol verwijst dan in eerste instantie naar banen met doorgroei-
mogelijkheden. Die doorgroeimogelijkheden kunnen een stijging in de
loopbaan betekenen (een carriere, bijvoorbeeld naar functies met meer
verantwoordelijkheid, beleidstaken of leidinggevende taken), maar kunnen
ook verdieping en verbreding van taken in de huidige functie of functieni-
veau inhouden. In tweede instantie verwijst de term perspectiefvol ook
naar functies met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (zoals vaste banen
tegenover tijdelijke banen en oproepcontracten). De intermediairen-
hypothese luidt nu als volgt:
(3) Herintredende vrouwen, die ti}dens de onderbrekingsperiode

een opleiding hebben gevolgd bi} intermediaire organisaties die
zich speciaal richten op herintreedsters, hebben nu, ceteris
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paribus, gemiddeld perspectiejoollere arbeidsposities dan
herintredende vrouwen, die tijdens de onderbrekingsperiode
een opleiding hebben gevolgd bij niet speciaal op herintreed-
sters gerichte intermediaire organisaties.

In het volgende hoofdstuk bespreken we de deelhypothesen die op grond
van de in dit hoofdstuk besproken theorie opgesteld kunnen worden. Het
gaat hierbij om de nog niet besproken factoren uit het theoretische model.
Daarvan wordt ook een invloed op de arbeidsposities van vrouwen
verondersteld. Deze zullen eveneens in het empirische deel getoetst
worden.

Ook zullen de verschillende onderzoeken besproken worden die ten
behoeve van de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn uitgevoerd.



3 Het onderzoek

3.1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk is op grond van theoretische inzichten een
onderzoeksmodel ontwikkeld waarin factoren zijn opgenomen waarvan
wordt verwacht dat zij de huidige arbeidspositie van vrouwen beinvloeden.
Zo is onderbreking van de beroepsloopbaan weergegeven als een vorm van
arbeidsmarktgedrag waarvan zo'n effect verwacht wordt. Ook van factoren
als investeringen in scholing tijdens de onderbrekingsperiode en scholing
gevolgd bij verschillende typen intermediaire organisaties verwachten we
effecten voor het loopbaanverloop. Deze drie factoren zijn in het vorige
hoofdstuk als de drie hoofdthema's van deze studie gepresenteerd.

In paragraaf 3.2 gaan we in op de overige verklarende factoren van het
onderzoeksmodel (zie figuur 2.3 in Hoofdstuk 2). Voor de bepaling van het
absolute en relatieve gewicht van de drie centraal gestelde effecten zullen
deze overige factoren ook worden getoetst via statistische analyses of op
meer kwalitatieve wijze worden beschreven. Ten behoeve van die analyses
en beschrijvingen formuleren we hier deelproblemen en -hypothesen.

In paragraaf 3.3 wordt aangegeven hoe het empirische onderzoek is
opgezet en hoe het theoretische model daarin is geoperationaliseerd. Er zijn
drie enquetes uitgevoerd. De uitvoering en respons van die drie enquetes
worden eveneens besproken.

Ten slotte geeft paragraaf 3.4 een beknopt overzicht van de respresen-
tativiteit van de respons op de enquetes,

3.2. De overige verklarende factoren in het theoretische model:
deelproblemen en veronderstellingen

3.2.1. De a/hankelijke variabele 1Juidige arbeidspositie'

De huidige arbeidspositie is in het onderzoeksmodel de afhankelijke
variabele. Met de uitdrukking huidige arbeidspositie wordt verwezen naar
de baan die respondenten op het moment van de enquete bezetten. Dit is
zeer waarschijnlijk nog niet de laatste baan in hun beroepsloopbaan. Dit
betekent dat het proces van verwerving en verlies van 'human capital'
doorgaat en we een tussenstand opmeten. Die tussenstand is niet voor
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iedereen gelijk. Het aantal jaren werkervaring en/of het aantal jaren dat
men geen baan had, verschilt van persoon tot persoon. Voor het zoeken
naar antwoorden op de onderzoeksvragen is dit niet problematisch.
Effecten van onderbreking, investeringen tijdens de onderbreking en
investeringen bij specifieke intermediairen laten zich ook onderzoeken
zonder dat een absoluut eindpunt van de beroepsloopbaan gegeven is.

3.2.2. Levensfase

In de theoretische beschouwingen in het vorige hoofdstuk is er op gewezen
dat aandacht voor de levensfasen waarin vrouwen zich bevinden van
wezenlijk belang is voor een begrip van het arbeidsmarktgedrag van dit
arbeidsaanbod. Diverse onderzoekers hebben de relevantie van de
gezinscontext benadrukt (zie paragraaf 2.2.). In die context worden
afwegingen gemaakt over participatie en investeringen van de verschillende
gezinsleden. Zo bepaalt de 'keuze' van veel vrouwen om zelf voor hun
kinder en te zorgen mede het participatiepatroon: namelijk of en voor
hoelang men de beroepsmarkt zal onderbreken, en het aantal uren dat
vrouwen beschikbaar (kunnen) stellen om buitenshuis te werken.

Aanwezigheid van kinderen en/of partner

Aanwezigheid van kinderen betekent in de regel een zorgverantwoordelijk-
heid voor de vrouw in een gezinsrelatie. Vooral de zorg voor jonge
kinderen (jonger dan 4 jaar) wordt gezien als een volle dagtaak. Deze fase
in het leven van vrouwen vormt de voornaamste aanleiding om de
beroepsloopbaan te onderbreken (zie ook Hoofdstuk 1).

Deze levensfase kan, los van een onderbrekingseffect, nog andere effecten
hebben op het arbeidsmarktgedrag en daarmee op de arbeidsposities van
vrouwen. Immers, aanwezigheid van kinderen kan vrouwen doen besluiten
om sommige functies juist wel of juist niet te accepteren. Afwegingen om
een bepaalde baan te accepteren worden niet alleen gemaakt op grond van
loonhoogte of inhoud van de functie, zoals de neo-klassieke theorie
veronderstelt, maar ook op grond van de mogelijkheid zorgtaken met
betaald werk te combineren. Vrouwen geven vaak de voorkeur aan banen
waarin deeltijdarbeid per dag mogelijk is, waarin reistijden tussen woon- en
werkadres niet te lang zijn en waarin aan hen buiten de werktijden geen
eisen worden gesteld (Heiligers 1992; Polachek & Siebert 1993). Onder deze
voorwaarden is een combinatie van zorgarbeid en betaald werk mogelijk,
maar de functies kunnen van een ander kaliber zijn dan wanneer men
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voornamelijk het eigen kunnen, ofwel het menselijk kapitaal dat men bezit,
tot inzet van onderhandeling op de arbeidsmarkt maakt.

Sanders (1991) en Bos-Bcers (1992) constateren in onderzoek onder haag
opgeleide vrouwen dat deze zich in hun beroepskeuze laten leiden door de
mogelijkheid het beroep later als ze kinderen krijgen in deeltijd uit te
oefenen. Dit resulteert in een concentratie van hoogopgeleide vrouwen in
de paar beroepen op dat niveau waar deeltijd is gerealiseerd.

Heiligers constateert in haar onderzoek dat vrouwen, die zorgtaken met
een baan willen combineren, de voorkeur geven aan een baan op korte reis-
afstand van de woonplaats zelfs als zo'n baan onder hun niveau ligt
(Heiligers 1992). Onderzoek van Polachek & Siebert wijst uit dat de keuze
van vrouwen met kinderen om banen dicht bij huis aan te nemen, tot
gevolg heeft dat zij gemiddeld minder verdienen dan andere individuen met
dezelfde kenmerken, maar zonder kinderen. 'Such women will find it more
difficult to match their talents to an appropriate job' (Polachek & Siebert
1993:164).

Aanwezigheid van een partner zal niet vaak meer aanleiding zijn tot
onderbreking van de beroepsloopbaan vanwege zorgverantwoordelijkheid, 1

maar kan wel tot een onderbreking leiden. Uit onderzoek is gebleken dat
verhuizing vanwege het werk van de partner, na de zorg voor kinderen, de
tweede belangrijkste reden is waarom vrouwen langere tijd niet op de
arbeidsmarkt actief zijn (Vogels & Portegijs 1992). Vrouwen zeggen eerder
hun baan op om hun partner te volgen naar een werkkring in een andere
woonplaats, dan andersom. Deze vrouwen zijn dan afhankelijk van de
andere, lokale arbeidsmarkt voor het opnieuw vinden van een baan.

De gezinscontext waarin vrouwen zich bevinden geeft richting aan het
participatiepatroon van vrouwen. Aanwezigheid van kinderen en/ of
partner vormt immers aanleiding am de beroepsloopbaan (tijdelijk) stop te
zetten of am te opteren voor een combinatie van zorg en werk in een
deeltijdbaan. Deze keuzes kunnen negatieve consequenties hebben voor de
banen die vrouwen willen of kunnen aannemen. Een keuze voor (tijdelijk)

In hoofdstuk 1 is beschreven dat vrouwen in de eerste helft van deze
eeuw hun beroepsloopbaan opgaven op het moment dar ze trouwden. Dit
is langzaam verschoven naar het moment waarop ze hun eerste kind
kregen. Met name deze laatste groep vrouwen is in dit onderzoek
vertegenwoordigd.
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voltijd zorgen voor de kinderen leidt tot verlies van 'human capital' met
alle mogelijke gevolgen voor de arbeidspositie bij terugkeer. Als vrouwen
de keuze voor een baan meer laten afhangen van omvang en reistijd dan
van inhoud, doet dat het vervolg van de beroepsloopbaan ook geen goed.

De keuzes in participatie wijzen op een dubbele orientatie van vrouwen
met kinderen. Zij zijn niet eenduidig op het volgen van een beroepsloop-
baan gericht, maar op een cornbinatie van zorgtaken binnenshuis en
werkzaarnheden op de arbeidsmarkt. In een arbeidsmarkt waar volledige
participatie en inzet wordt beloond, zal gedeeltelijke participatie en het
belangrijk vinden van werkzaamheden buiten de baan gevolgen hebben
voor de beroepsloopbaan. Hieruit volgt de eerste levensfase-hypothese:
(4a) Vrouwen met kinderen en/of partner zullen, ceteris paribus,

nu gemiddeld lagere arbeidsposities innemen dan vrouwen
zonder kinderen en/of partner.

Leeftijd

Een periode van werkervaring gevolgd door een periode van loopbaan-
onderbreking vanwege de zorg voor kinderen en vervolgens een hernieuw-
de arbeidsdeelname duiden erop dat herintreedsters met een baan niet echt
jong meer kunnen zijn.

CBS-cijfers uit 1989 die alleen betrekking hebben op werkzoekende
herintreedsters - de periode van hernieuwde participatie is daar nog niet
van toepassing - tonen dat slechts 15% van die categorie tussen 15 en 30
jaar oud is. Het merendeel, namelijk 60%, is tussen de 30 en 45 jaar oud en
25% is 45 tot 65 jaar oud (Van der Valk & Vogels 1990). Herintreedsters
in het onderzoek van Vogels en Portegijs (1992) waren gemiddeld 35 jaar
oud op het moment dat ze weer wensten terug te keren in een baan.

Een 'hoge' leeftijd wordt beschouwd als een belangrijke belemmering in
het vinden van een baan. Blijkbaar is men op de arbeidsmarkt al snel oud.
Zo komt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer (1990) naar
voren, dat iemand van 30 jaar of ouder moeilijker aan de slag komt dan een
jongere werkzoekende. Etniciteit, geslacht, werkloosheidsduur en leeftijd
zijn kenmerken die iemand tot kansarme of kansrijke werkzoekende
maken. In een WRR-rapport handel end over de concurrentie tussen
werkzoekenden zonder baan, komt leeftijd als een belangrijk selectiecri-
terium van arbeidsorganisaties naar voren (VanBeek & Van Praag 1992).
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Een sollicitant van 20 jaar heeft een voorkeurskans van 75% tegen 25%
voor iemand van 40 jaar met voor het overige gelijke eigenschappen.' En
dezelfde sollicitant van 20 jaar die gelijk met iemand van 50 jaar solliciteert
he eft een voorkeurskans van 88%. De onderzoekers constateren een
'opmerkelijke hoeveelheid leeftijdsdiscriminatie'. Met de voorkeurskans wordt
namelijk aIleen het effect van leeftijd weergegeven, los van kenmerken aIs
gezondheid, opleidingsniveau, werkervaring, geslacht, etniciteir en
dergelijke (Van Beek & Van Praag 1992:56).

Als aan herintredende vrouwen wordt gevraagd wat de belangrijkste
belemmeringen zijn om terug te keren op de arbeidsmarkt dan staat leeftijd
bovenaan het lijstje (zie o.a. Koolen-Van der Linden 1987 en Vogels &
Portegijs 1992). Een 'hoge' leeftijd voert eveneens de lijst met redenen voor
afwijzing bij sollicitaties aan. De oudere categorieen herintreedsters (ouder
dan 45 jaar) hebben vaker hun leeftijd aIs belemmering ervaren dan jongere
categorieen, maar ook die laatsten noemen dit aspect vaak."

Samenvattend komt uit onderzoek naar voren dat leeftijd de kans op het
vinden van arbeidsposities beinvloedt en dar herintreedsters dat zelf ook zo
ervaren. Vreemd genoeg blijkt in het onderzoek van Vogels en Portegijs
geen zelfstandig effect uit te gaan van de variabele leeftijd op de kans om
een baan te vinden: 'jonge' herintredende vrouwen vinden niet significant
vaker een baan dan 'oude' herintredende vrouwen (Vogels & Portegijs
1992). Ook Van As (1987) constateert dit in een onderzoek onder herin-
treedsters in Enschede. Wat kan dit verschil in resultaten verklaren?

De onderzoekers berekenden met behulp van geschatte waarderingscijfers
van profielattributen zoals leeftijd en geslacht de voorkeurskansen voor
sollicitanten met een bepaald attribuut. Een voorkeurskans is niet
hetzelfde als een aannamekans. De voorkeurskans van een sollicitant is de
kans dat de werkgever juist hem of haar de beste vindt uit een bepaalde
groep sollicitanten. De aannamekans geeft de kans dat de sollicitant oak
daadwerkelijk wordt aangenomen. Het verschil schuilt erin dat werkge-
vers na het bepalen van hun voorkeur oak kunnen wachten of zich nag
betere sollicitanten aandienen (Van Beek & Van Praag 1992:48).

De voorkeurskansen tellen op tot 100%. Als leeftijd geen invloed had
zouden jongeren en ouderen beiden 50% voorkeurskans hebben.

In het onderzoek van Vogels & Portegijs wordt vermeld dat van de
vrouwen onder de 35 jaar 22% leeftijd als een belemmering noernt, tegen
31% van hen tussen 35 en 45 jaar en bijna de helft van hen ouder dan 44
jaar (Vogels & Portegijs 1992:48).
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Vogels en Portegijs (1992) constateren dat de variabele 'leeftijd' als
kapstok voor andere obstakels fungeert. Twee belangrijke obstakels in deze
zijn het ontbreken van recente werkervaring en een verouderde initiele
opleiding. Wellicht gebruiken selecteurs in arbeidsorganisaties in deze
gevallen leeftijd als het argument om herintreedsters af te wijzen: hun
kennis en vaardigheden gelden als verouderd en daarmee gelden de
vrouwen als 'te oud'. Ook een vrouw van 25 kan dan al 'te oud' zijn.

Een derde obstakel vormen de loonkosten die deels verbonden zijn aan
leeftijd. Een vrouw jonger dan 24 jaar krijgt het minimumloon en die is
daarmee voor bepaalde functies, bijvoorbeeld winkel- en prcduktieperso-
neel, aantrekkelijker voor werkgevers dan een 'dure', want oudere,
herintreedster. Ook hier wordt een vrouw van 25 jaar dan al om financiele
redenen als 'te oud' beschouwd. Dit wordt bevestigd door Van Eijk
e.a.(1988) die er op wijzen dat werkgevers voor lage functies onder meer
om financiele redenen de voorkeur geven aan jongeren. Van Beek en Van
Praag rapponeren dat 70% van de selecteurs de voorkeur geven aan een
sollicitant van 23 jaar of jonger als het om laaggeschoold werk gaat
(1992:56).

Vanuit het perspectief van het arbeidsaanbod zien we dat herintreedsters
leeftijd als de voornaamste belemmering om een baan te vinden ervaren en
veroudering van werkervaring en scholing daarentegen nauwelijks noemen
(Vogels & Ponegi js 1992:48-51). Vanuit het perspectief van arbeidsorganisa-
ties kan 'te oud' staan voor tal van redenen, bijvcorbeeld te duur,
verouderde werkervaring of verouderde opleiding. Redenen die terecht of
onterecht aan leeftijd worden gekoppeld.

In het onderhavige onderzoek hebben de respondenten allen een betaalde
baan. In hoeverre leeftijd het vinden van een baan belemrnert is niet na te
gaan, en is hier ook geen onderwerp van studie. Leeftijd is als verklarende
factor opgenomen in het onderzoeksmodel omdat we er een bijdrage van
verwachten voor een verklaring van de huidige arbeidsmarktposities van
vrouwen. De verwachting is dat met het toenemen der jaren arbeidsposities
van werknemers gemiddeld zullen verbeteren. Enerzijds vanwege een
beloning in arbeidsorganisaties voor werkervaring en anderzijds vanwege
een beloning voor levenservaring. Een onderbreking van de beroepsloop-

. baan leidt tot een breuk in de verwerving van werkervaring, maar niet in
die van levenservaring. Door werkervaring apart op te nemen in het onder-
zoeksmodel nemen we aan dat leeftijd gezien kan worden als een operatic-
nalisering van de factor levenservaring, onafhankelijk van werkervaring.
Als deze operationalisering correct is zou het volgende effect zichtbaar
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moeten worden: als gevolg van het toenemen van levenservaring zullen met
het toenemen van de leeftijd de arbeidsposities van vrouwen verbeteren,
onafhankelijk van het gegeven of men de beroepsloopbaan heeft onderbro-
ken. Hieruit volgt de tweede leoensjase-bypothese.
(4b) Hoe auder men is des te hager zal, ceteris paribus, de huidige

arbeidspasitie zijn.

3.2.3. Arbeidsparticipatie

Hierboven is bij de levensfase-factoren al enkele malen gewezen op
verschillende participatiepatronen. Het al dan niet onderbreken van de
beroepsloopbaan en werken in deel- of voltijdbanen is immers vaak terug
te voeren op het feit dat veel vrouwen zorgverantwoordelijkheid hebben.
In dit deel van de paragraaf bespreken we deeltijdwerk als een combina-
tiemogelijkheid van zorgarbeid en betaalde arbeid. Ook besteden we
nogmaals aandacht aan de participatievariabele anderbreking van de
beroepslaapbaan (zie ook paragraaf 2.5), maar nu concentreren we ons op
de veronderstelde invloed van de duur van de onderbreking.

Werken in deeltijd

Werken in deeltijd een typisch Nederlands verschijnsel noemen voert te
ver, maar vergeleken met andere Europese landen is de omvang van
deeltijdarbeid hier opmerkelijk hoog. Waarom Nederland hierin zo afwijkt
van andere landen is een interessante vraag. Onderzoekers, die hier op in
zijn gegaan, verwijzen naar de reeds lang voorkomende afwijkende
arbeidspatronen van Nederlandse vrouwen in vergelijking met andere
landen (Moree 1992; Plantenga 1993; Pott-Buter 1993). Burgerlijke
moederschapsopvattingen die in deze eeuw tot de jaren zeventig voor alle
lagen van de bevolking als ideaal golden," de altijd al zeer lage arbeidsparti-
cipatie van getrouwde vrouwen die mogelijk was door een hoge arbeidspro-
ductiviteit en hoge inkomens, en een daaraan gerelateerd gebrek aan
economische noodzaak voor getrouwde vrouwen om buitenshuis te
werken, worden in deze onderzoeken als verklaringen naar voren gebracht.

Zie het sociaal-cultureel rapport van het SCP (1992) voor verschuivingen
in de opvattingen over werkende moeders in die jaren.
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Waarom sinds de jaren zeventig werken in deeltijd zo'n hoge vlucht
heeft genomen, moet worden verklaard uit de combinatie van zich dan
voordoende processen op econornische en maatschappelijke terrein.

De snelle groei van deeltijdarbeid in bepaalde sectoren is, volgens onder
meer Dernenint-de Jongh (1989), een voorbeeld van interactieprocessen
tussen vraag- en aanbodzijde. Flexibilisering van arbeid (deeltijdarbeid,
spreiding van werktijden en diverse contractvormen) komt tegemoet aan
een behoefte van vrouwen (combinatiegerichtheid), maar ook aan een
behoefte van arbeidsorganisaties. Voor deze laatste is het een manier om
wisselende productiviteitsdruk op te vangen met makkelijk te vervangen
of weer af te voeren werknemers. In de praktijk betekent dit dat flexibele
arbeid vaak voorkomt in de lagere functieniveaus en de functies waarin
weinig doorstroommogelijkheden zijn. Engelbrech (1987) constateert dat
herintreedsters in Duitsland op slechtere arbeidsposities terugkeren dan
waarin ze voorheen werkzaam waren en dat het vooral in deeltijd
werkenden zijn, die in positie zijn gedaald. Deze vrouwen schatten hun
kansen op positieverbetering gering in. Voor wat betreft de Britse
ontwikkelingen concludeert Dex dat de voorkeur voor deeltijdarbeid de
voornaamste factor voor de neerwaartse mobiliteit van vrouwen is, omdat
de beschikbare deeltijdbanen zich voornamelijk in de lagere functieniveaus
bevinden (Dex 1987). Voor de Nederlandse situatie gaat dit echter niet
helemaal 0p. Het interactieproces heeft hier geleid tot een concentratie van
deeltijdarbeid in de maatschappelijke dienstverlening, administratie,
onderwijs en detailhandel (Tijdens 1989). Dit zijn beroepstakken waar
traditioneel al veel vrouwen werkzaam zijn, en waar flexibele werknemers
zich weliswaar vaak in de onderste functieniveaus bevinden, maar waar
werken in deeltijd ook voorkomt in de de hogere functieniveaus (zie ook
Sanders 1991).20 zijn functies in het onderwijs niet als van een laag niveau
te beschouwen.

Of men na de bevalling de werkuren of werktijden kan aanpassen, is
volgens Van Amstel (1992) doorslaggevend voor het feit of vrouwen blijven
doorwerken of hun beroepsloopbaan zullen onderbreken. Als vrouwen
door blijven werken na de geboorte van hun kind doen ze dat bij voorkeur
in een baan tussen de 15 en 24 uur. Deze vrouwen willen zorgtaken met
een baan combineren. Een deeltijdbaan wordt daarvoor als essentieel
gezlen.

Deeltijdwerk als een uiting van de combinatiegerichtheid van vrouwen
kan ook een indicatie bieden voor de mate waarin vrouwen op arbeidspar-
ticipatie of op zorgactiviteiten gericht zijn. Dessens e.a. (1990) tonen aan
dat de omvang van de baan samenhangt met de arbeids- of gezinscrienratie
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van vrouwen: hoe groter de omvang van de baan is, des te meer zijn ze op
de arbeidsmarkt en des te minder op het gezin georienteerd. Vrouwen die
hun loopbaan onderbreken zijn, in ieder geval tijdelijk, meer op het gezin
gericht. In hun onderzoek naar de verdeling van arbeid en zorg in huis-
houdens laten De Jong & De Olde (1994) zien, dat een eenmaal gekozen
taakverdeling moeilijk te veranderen is. Partners maken afspraken over die
taakverdeling als er kinderen komen. In de situatie dat vrouwen dan vol-
tijds voor hun kinderen gaan zorgen, doen hun partners minder in het
huishouden dan in het geval dat ze in deeltijd blijven werken. Op het
moment dat de onderbrekers terug willen in betaalde arbeid, zijn hun
mannen echter nauwelijks geneigd zorgtaken over te nemen. Naast de
betaalde arbeid die ze buitenshuis gaan verrichten, blijven deze vrouwen de
hoofdverantwoordelijke voor het werk thuis (zie ook Van der Lippe 1993;
Van Doorne-Huiskes 1992). Volgens Heiligers (1992) is herverdeling van
betaald en onbetaald werk in het gezin ook geen wens van herintreedsters.
Zij willen zelf voor de kinderen blijven zorgen en dat werk combineren
met een deeltijdbaan.

In onderhavig onderzoek zal het meer omvattende proces van flexibilise-
ring worden geoperationaliseerd in een aspect: het aantal arbeidsuren per
week. In een van de deelonderzoeken zullen we ook aandacht besteden aan
de contractvorm (vast, tijdelijk, oproep e.d.), maar verder concentreren we
ons op de omvang van de participatie. Aldus gaan we na wat de invloed
van deeltijdwerk is op de arbeidsposities die vrouwen innemen.

In tegenstelling tot een periode van non-participatie groeit het 'human
capital' nog wel als men in deeltijd werkt, maar in mindere mate dan in
een voltijdbaan (zie Groot e.a. 1988). Die minder grote aanwas van kapitaal
kan negatieve consequenties hebben voor de arbeidsposities van in deeltijd
werkenden. De te toetsen arbeidsomvang-hypothese luidt nu als volgt:
(5) Naarmate vrouwen minder uren werken hebben zij in

vergelijking met vrouwen die meer uren werken, ceteris
paribus, op dit moment in hun beroepsloopbaan lagere
arbeidsposities.

Duur van de onderbreking

We hebben in Hoofdstuk 2 de hypothese geformuleerd dat onderbreking
van de beroepsloopbaan een negatief effect heeft op de arbeidsposities van
vrouwen. Het verlies van menselijk kapitaal wordt gezien ais belangrijke
oorzaak voor dit effect. Onderbreking betekent stilstand in de opbouw aan
werkervaring en beroepsrelevante kennis en hoe Ianger de onderbreking
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duurt des te meer zal de bagage aan 'human capital' in waarde dalen:
stilstand is achteruitgang! Selecteurs in arbeidsorganisaties beschouwen
herintredende vrouwen als kandidaten met een 'gehandicapt' kapitaal,
waardoor een terugkeer op het oude beroeps- of functieniveau wordt
bemoeilijkt.

'Human capital' onderzoek (zie Hoofdstuk 2) heeft aangetoond dat
behalve de onderbreking zelf, ook de duur van de onderbreking van
invloed is op de huidige arbeidsposities van vrouwen. Immers, hoe langer
de onderbreking des te meer zal kennis, vaardigheden en ervaring
verouderen en aan waarde voor de arbeidsmarkt inboeten. In een derde
onderbreking-hypothese vertaald, veronderstellen wij derhalve dat:
(1c) Hoe Langer de onderbreking van de beroepsLoopbaan, des te

Lager zal, ceteris paribus, de huidige arbeidspositie van
herintredende vrouwen zijn.

3.2.4. Beschikbaar 'human capital'

Het totaal aan bagage van scholing en werkervaring is van groot belang
voor de toegang tot en het niveau van betaalde arbeid (Blau & Duncan
1967). Iemands opleidingsgeschiedenis kan bestaan uit de initiele opleiding
en eventuele vervolgopleidingen of cursussen. Deze vervolgopleidingen, de
zogenoemde additionele scholing, kunnen gericht zijn op verdere bekwa-
ming in beroep of functie, maar ook op omscholing om een verandering
van beroep mogelijk te maken. Additionele scholing kan bovendien
gevolgd worden tijdens werkperioden, al dan niet ondersteund door de
werkgever, en tijdens werkloosheid. In beide gevallen wordt nieuw 'human
capital' verworven.

Werkervaring is kapitaal dat wordt verworven door deelname aan
betaald werk." Blijvende arbeidsdeelname betekent voortdurende accumula-
tie van menselijk kapitaal. Permanente of tijdeIijke uittreding uit het
arbeidsproces betekent stilstand en leidt op den duur tot verIies van
menselijk kapitaal. Accumulatie en atrofie van 'human capital' zijn, onzes
inziens, belangrijke sleutels in de zoektocht naar een verklaring voor de
huidige arbeidsposities van vrouwen.

Sommige vormen van vrijwilligerswerk leveren werkervaring op. Dit is
echter niet per definitie zo en het wordt ook niet altijd als gelijkwaardig
aan betaalde ervaring beschouwd. Om die redenen is in dit onderzoek
vrijwilligerswerk buiten beschouwing gelaten.
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Startkapitaal en startjunctie

Het startkapitaal, ofwel het opleidingsniveau waarmee men de arbeidsmarkt
betreedt, wordt als sterk richtinggevend beschouwd voor de eerste baan die
men uitoefent. De eerste baan wordt vervolgens weer als richtinggevend
voor het verdere verloop van de loopbaan gezien (zie o.a. Blossfeld 1987;
De Graaf & Luijkx 1993; Diederen 1994). Het loopbaanverloop van iemand
die instroomt in een functie op bijvoorbeeld een middelhoog niveau, zal bij
een overgang naar volgende functies op dat niveau gecontinueerd worden
of stijgen. Een daling ligt niet in de lijn der verwachting (Glebbeek 1993).
Dit leidt tot de formulering van de volgende startkapitaal- en startfunctie-
hypothesen:
(6a) Hoe hoger het opleidingsniveau bij de start van de loopbaan

des te hoger zal, ceteris paribus, ook de huidige arbeidspositie
zlJn.

(7) Hoe hoger de arbeidspositie in de eerste baan des te hoger zal,
ceteris paribus, ook de huidige arbeidspositie zijn.

Het opleidingsniveau dat als startkapitaal wordt ingezet, is ook een sterke
indicator voor de arbeidsparticipatie van vrouwen (zie o.a. Dessens e.a.
1990). Hoe hoger het niveau van de initiele opleiding des te vaker blijken
vrouwen deel uit te maken van de beroepsbevolking. In 1991 behoort
41,6% van de laag opgeleide vrouwen (lagere school, mavo, mulo, lbo) tot
de beroepsbevolking, hetzelfde geldt voor 66,4% van de op middelhoog
niveau opgeleide vrouwen (havo, mms, hbs, vwo, mbo) en 79,3% van de
hoog opgeleide vrouwen (hbo, academisch) (CBS, EBB 1991). Laag opge-
leide vrouwen vinden we naar verhouding veel vaker in de categorie overige
bevolking, waartoe volgens CBS-definities tot 1992 alle personen die niet tot
de beroepsbevolking behoren, worden gerekend.7 Eerder noemden wij

Laag opgeleide herintreedsters zijn vaker (nog) werkzoekend dan hoger
opgeleide herintreedsters. Laag opgeleide werkzoekenden weten veel
minder vaak een baan te bemachtingen dan de hoog opgeleiden (Smits &
Huijgen 1991). Een vergelijking van werkzoekende en werkende Neder-
landse herintreedsters laat zien dar slechts 46% van de laag opgeleiden een
baan heeft gevonden tegenover 52% van de middelhoog en 65% van de
hoog opgeleiden (V ogels & Portegijs 1992:33). Engelbrech (1990) laat voor
Duitsland zien dat vrouwen zonder beroepsopleidingen oververtegen-
woordigd zijn onder de herintreedsters zonder baan. Zij ervaren meer
problemen om terug te keren dan vrouwen met een beroepsopleiding.
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deze groep: non-participanten. Op grond hiervan verwachten ook wij dat
het startkapitaal een indicator is van de door vrouwen gevolgde participa-
tiepatronen. We formuleren aldus de tweede startkapitaal-hypothese:
(6b) Hoe hoger het opleidingsniveau bij de start van de loopbaan

des te vaker zullen vrouwen door blijven werken, d.io.z. de
beroepsloopbaan niet onderbreken.

In het startkapitaal, vooral waar het de oorspronkeLjke beroepskeuze
betreft, hebben 'human capital' theoretici een deel van de verklaring voor
de hardnekkig lagere arbeidsposities van vrouwen ten opzichte van mannen
gezocht. Zij vonden deze in het al eerder genoemde 'anticipatie-effect' (zie
paragraaf 2.3). Onderzoek op basis van Amerikaanse data toont aan dat
vrouwen met een toekomstige onderbreking voor ogen minder investeren
in opleidingen en vaker in 'vrouwelijke' beroepen werkzaam zijn (Polachek
1979; England 1982). Blossfeld (1987) beaamt dit voor Duitsland.

In het onderhavige onderzoek waar vrouwen onderling vergeleken
worden, trachten we een eventueel anticipatie-effect op te sporen door
startposities van vrouwen die hun beroepsloopbaan wel en niet onderbro-
ken hebben, te vergelijken. Er mag dan verwacht worden dat vrouwen die
hun loopbaan onderbreken, minder in startkapitaal hebben ge'investeerd en
derhalve in lagere startfuncties ingestroomd zullen zijn dan vrouwen die
hun loopbaan niet onderbreken.

Werkervaring

In deze subparagraaf over de 'human capital' variabelen, wijzen we
nogmaals op het belang van werkervaring voor het loopbaanverloop. Zie
hiervoor ook de subparagraaf over leeftijd, eerder in dit hoofdstuk.

Van meer jaren werkervaring verwachten we, onafhankelijk van andere
variabelen, een positieve invloed op het verloop van de beroepsloopbaan,
omdat in het algemeen de verwerving van meer kennis en kunde 'beloond'
wordt met betere posities (Polachek & Siebert 1993; Glebbeek 1993). Dit
leidt tot de volgende werkervaring-hypothese:
(8) Hoe meer jaren werkervaring des te hoger is, ceteris paribus,

de huidige arbeidspositie.

Investeringen in scholing tijdens de loopbaan

Naast werkervaring geldt additionele scholing als een vorm van kwalificatie
die 'beloond' wordt in arbeidsorganisaties. In het vorige hoofdstuk is de
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variabele scholing tijdens de onderbrekingsperiode apart besproken, De hier
te bespreken variabele additionele scholing betreft een uitbreiding met
scholing verricht in periodes dat men betaald werk heeft. Uitgangspunt is
de verwachting dat hoe meer kapitaal men aldus verwerft, des te meer kans
men zal maken om relatief, ten opzichte van andere beroepsgenoten, te
stijgen. We formuleren een derde inoestering-bypothese:
(2b) Vrouwen die tijdens hun loopbaan investeren in opleidingen,

hebben, ceteris paribus, nu gemiddeld hogere arbeidsposities
dan vrouwen die niet in scholing investeren tijdens hun
loopbaan.

Er kan sprake zijn van een interactie van startkapitaal en investeringen
tijdens de loopbaan, in die zin dat het startkapitaal mogelijk zowel het
volgen van, als de toegang tot vervolgopleidingen bemvloedt, Uit onderzoe-
ken van Van As (1987) en Heiligers (1988, 1992) komt naar voren dat laag
opgeleiden minder animo hebben om verder te leren, vanuit het idee toch
geen perspectief op beter werk te hebben, of omdat men zichzelf geen
'studiehoofd' vindt hebben. Laag opgeleiden blijken het moeilijkst tot
scholing te brengen. Daarnaast wordt geconstateerd dat laag opgeleiden
vaal; lagere functie- niveaus in arbeidsorganisaties bezetten, waar ze minder
vaak opleidingen krijgen aangeboden. Onderzoek heeft aangetoond dat
arbeidsorganisaties minder geneigd zijn te investeren in werknemers in de
lagere functieniveaus (De Jong 1985; Tijdens 1989; Glebbeek 1993). In ons
onderzoek zullen we daarom trachten na te gaan of vrouwen met een laag
startkapitaal inderdaad minder vaak investeren in om- of bijscholing tijdens
de loopbaan dan vrouwen met een hoger startkapitaal.

3.2.5. Het oerloop van de loopbaan: beroepswisselingen en continuiteit

Tot nu toe is er in de te toetsen hypothesen veelal sprake van vergelijkin-
gen van categorieen, zoals onderbrekers versus doorwerkers en investerende
onderbrekers tegenover niet-investerende onderbrekers. Het meten van
effecten blijft daarmee op een algemeen niveau. Oak op individueel niveau
zijn effecten van onderbreking na te gaan. Opwaartse en neerwaartse
mobiliteit, functieketens en loopbaanpatronen, continuering en wisseling
van functies/beroepen in een loopbaan kunnen duidelijk maken hoe de
individuele loopbanen van herintredende vrouwen praktisch vorm krijgen.
In dit onderzoek zal aan het individuele loopbaanverloop op grond van
verschillend arbeidsmarktgedrag in meer beschrijvende zin aandacht
worden besteed.
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Een rentree op de arbeidsrnarkt, zo blijkt uit onderzoek, is vaak aanleiding
om van beroep of functie te wisselen (Streckeisen 1991; Blossfeld 1987; Dex
1987). Streckeisen (1991) constateert in haar Zwitserse onderzoek een
tendens van beroepswijziging van herintreedsters in de richting van
'traditionele' vrouwenberoepen, wat zou neerkomen op een verdergaande
seksesegregatie op de arbeidsmarkt. Ze registreert echter verschillen tussen
typen herintreedsters. Laag opgeleide herintredende vrouwen in Zwitser-
land komen in beroepen met een hogere status terecht (bijvoorbeeld van
horeca naar administratie), maar bij hoger opgeleiden heeft een beroepswis-
seling vaak een statusverlagend effect (bijvoorbeeld van onderzoeker naar
onderwijskracht). Blossfeld (1987) toont op grond van Duitse data aan dat
vrouwen die hun beroepswerkzaarnheden onderbreken, een grotere kans
hebben om bij terugkeer in betaalde arbeid in de traditionele vrouwenbe-
roepen terecht te komen, dan de vrouwen die doorwerken.

Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk laat een sterke neerwaartse
mobiliteit zien in de beroepsloopbaan van herintreedsters, maar dit geldt
evenzeer voor vrouwen die hun loopbaan niet onderbreken (Dex 1987).
Dex koppelt de neerwaartse mobiliteit allereerst aan de behoefte aan
deeltijdwerk en de bevinding dat het dan om laaggewaardeerde banen gaat.
Tegelijkertijd laat ze zien dat het eerste beroep van vrouwen bepalender is
voor een blijvende of hernieuwde voortzetting van de loopbaan, dan de
wens van deeltijdarbeid. Ze constateert dat de Britse onderwijzeressen,
verpleegsters, en vakspecialisten het vaakst terugkeren in hun oude beroep
of daar in blijven werken, terwijl anderen, maar vooral laaggeschoold
personeel, wisselen van beroep. Dit geldt zowel voor vrouwen die hun
beroepsloopbaan hebben onderbroken als voor degenen die dat niet hebben
gedaan.

Verondersteld dat onderbreking van de beroepsloopbaan over het
algemeen een verslechtering van positie betekent, dan zal wisseling van
functie na een onderbreking in de regel neerwaartse mobiliteit in de
loopbaan opleveren. Zo'n neerwaartse mobiliteit kan dan gezien worden
als 'bestraffing' voor het verlies van 'human capital' tijdens de onder-
brekingsperiode. Niet meer terug kunnen keren in het oude beroep is een
reden waarom van beroep wordt gewisseld. Een andere reden kan onwil
van vrouwen zelf zijn om terug te keren in het oude beroep, vanwege de
functie-inhoud of vanwege moeilijk met zorgarbeid te combineren
arbeidsvoorwaarden. Ook kan een veranderde arbeidsmarkt waar naar het
vroegere beroep onvoldoende vraag is, een reden zijn.

In het onderhavige onderzoek zullen we nagaan hoe de loopbanen van
vrouwen (doorwerkers en onderbrekers) in verschillende beroepsgroepen
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zich ontwikkelen. Wisselen vrouwen vaak van beroep en zo ja, geldt dit
voor specifieke beroepen? Zijn onderbrekers vaker van beroep veranderd
dan doorwerkers en zo ja, waarom?

Op grond van genoemde onderzoeksresultaten formuleren we een vierde
onderbreking-hypothese:
(Jd) Vrouwen die hun beroepsloopbaan hebben onderbroken zullen

in vergelijking met vrouwen die steeds hebben doorgewerkt,
ceteris paribus, nu vaker een ander beroep uitoefenen.

3.3. Onderzoeksopzet en empirische uitwerking

3.3.1. Een gefaseerde en vernauwende aanpak

Teneinde de centrale onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is
empirisch onderzoek verricht. Dit empirisch onderzoek is verdeeld in een
aantal deelstudies, waarbij het onderwerp en de onderzoeksgroep steeds
verder zijn toegespitst.

am de eerste onderzoeksvraag naar effecten van onderbreking van de
beroepsloopbaan voor de arbeidsposities van herintredende vrouwen te
kunnen beantwoorden, maken we een vergelijking tussen werkende
vrouwen die hun beroepsloopbaan wel en werkende vrouwen die hun
beroepsloopbaan niet hebben onderbroken. We maken daarvoor gebruik
van gegevens die zijn verzameld in een schriftelijke enquete, afgenomen
onder een breed geformuleerde onderzoeksgroep, namelijk vrouwen met
en zonder baan (zie verderop in paragraaf 3.3.2). Aangezien onze aandacht
alleen uitgaat naar vrouwen met een baan, zijn juist deze respondenten uit
de schriftelijke enquete geselecteerd en opnieuw benaderd voor een
aanvullende telefonische enquete.

Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag zijn gegevens
nodig van werkende vrouwen die hun beroepsloopbaan voor langere tijd-
minstens een jaar - onderbroken hebben. Deze vrouwen dienen te worden
verdeeld in een groep die tijdens de onderbrekingsperiode een opleiding
heeft gevolgd en een groep die dat ruet heeft gedaan. Aldus kan onderzocht
worden wat de effecten zijn van het wel of niet doen van investeringen
tijdens de onderbrekingsperiode voor de huidige arbeidsposities van
herintredende vrouwen. De onderzoeksgroep betaald werkende vrouwen
is hier ingeperkt tot betaald werkende herintreedsters.

De derde onderzoeksvraag naar de invloed van intermediaire ondersteu-
ning voor de arbeidsposities van herintredende vrouwen vraagt om een nog
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verdere inperking van de onderzoeksgroep. Nu zijn aIleen gegevens nodig
van vrouwen die tijdens hun onderbrekingsperiode een beroep hebben
gedaan op intermediaire organisaties.

Figuur 3.1.
De onderzoeksopzet

Enquete: Onderzoeksgroepen: Aanpak van vragen:

-- Vrouwelijke bevolking
Schriftelijke I I

I I

totaal Met baan Zonder baan
-- \

Vrouwen met baan 1) Vergelij king arbeidsposities
T elefonische I I gerelateerd aan onderbrekingI I

(selectie Onderbrekers Doorwerkers ja of nee
van schrift.) \

In vesteringen 2) Vergelijking arbeidsposities
tijdens onderbreking gerelateerd aan investeringen

=1 I I tijdens onderbreking ja ofI I
I 1 Wei Geen neeI
I --- j \I

Interviews I Via vrouw- via 3) Vergelijking arbeidsposities
I specifieke algemene gerelateerd aan steun vanI
I intermediairen typen intermediairenI

--

Aanvankelijk zou de onderzoeksgroep van de telefonische enquete weer
verder worden verdeeld in een categorie die ondersteuning van aIgemene
intermediairen had genoten en een groep die gebruik had gemaakt van
vrouwspecifieke intermediairen. Zo'n verdere verde ling bleek niet mogelijk.
Onder hen zijn nauwelijks vrouwen die gebruik hebben gemaakt van zich
specifiek op vrouwen richtende intermediairen. Teneinde de derde vraag te
kunnen beantwoorden is derhalve een nieuwe onderzoeksgroep benaderd.
Hiertoe zijn gestructureerde mondelinge interviews afgenomen bij
herintredende vrouwen die voor het overgrote deel tijdens hun onderbre-
kingsperiode gebruik hebben gemaakt van diensten van de verschillende
typen intermediaire organisaties.

In figuur 3.1 zijn de empirische studies weergegeven. De vernauwende
aanpak, in de zin van verdergaande specificering in onderzoeksgroepen,
wordt er in samenhang met de gestelde onderzoeksvragen en de diverse
deelstudies zichtbaar gemaakt.
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3.3.2. Onderzoek naar effecten van onderbreking van de beroepsloopbaan

In deze eerste te beschrijven deelstudie staat een vergelijking van de
arbeidsposities van onderbrekers en doorwerkers centraal. Hiervoor is
empirisch onderzoek verricht waarin vrouwen uit beide categorieen zijn
gelnterviewd over hun loopbaangeschiedenis.

Het onderzoeksmodel 'onderbreking'

Het in het vorige hoofdstuk besproken theoretische onderzoeksmodel is
ten behoeve van het onderzoek naar effecten van onderbreking van de
beroepsloopbaan als volgt gespecificeerd (zie figuur 3.2).

Figuur 3.2.
Model voor het onderzoek naar effecten van onderbreking van de beroeps-
loopbaan voor de huidige arbeidspositie van vrouwen

Leuensfase
Leeftijd
Burgerlijke staat
Aanwezigheid kinderen

~_. Huidige arbeidspositie
Participatie
Onderbrekenl doorwerken
Omvang arbeidsuren huidige baan

'Human capital'
Startkapitaal
Eerste baan
Additionele scholing
Werkervaring

De drie geklusterde invloedssferen uit het theoretische onderzoeksmodel,
te weten levensfase, participatie en beschikbaar 'human capital' zijn
geoperationaliseerd in een negental onafhankelijke variabelen waarover in
de empirische studie data zijn verzameld. We veronderstellen van alle negen
variabelen een invloed op de huidige arbeidspositie van vrouwen. De
nadruk in de beschrijving van de onderzoeksresultaten zal echter liggen op
de effecten van onderbreking van de beroepsloopbaan.
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De Sociaal-Economiscbe Index

am effecten van onderbreking op het niveau van huidige arbeidsposities
te meten, hebben we niet, zoals gebruikelijk in 'human capital' onderzoek,
naar inkomensverschillen gekeken. De vrouwen is gevraagd hun hele
loopbaangeschiedenis van de eerste baan tot en met de laatste baan weer te
geven. Het was ondoenlijk om de respondenten te vragen wat ze in elke
baan verdienden. De kans was groot dat de respondenten dit niet meer
zouden weten en dan 6f geen gegevens zouden verstrekken Of een niet te
verifieren schatting zouden geven. De optie om geklusterde antwoordcate-
gorieen voor te leggen, is verworpen omdat dat voor onze onderzoeksvraag
een te grove indeling op zou leveren. Wat gebruiken we dan wel als
meeteenheid van functieniveau?

In dit onderzoek maken we gebruik van de Sociaal-Economische Index,
ofwel de SEI. Hiervoor volgen we de index zoals die is berekend door
Klaassen en Luijkx (1987). Zij maakten gebruik van de Nederlandse
beroepsprestigeschalen van Treiman (1977) en van Ultee en Sixma (Sixma
& Ultee 1983) die op hun beurt weer zijn ontwikkeld aan de hand van de
Amerikaanse schaal van Duncan (1961).

Voor de berekening hebben Klaassen en Luijkx opleidings- en inkomens-
gegevens uit de jaren '80 verzameld voor beroepen, en indien dat niet
mogelijk was, voor beroepsgroepen." Hierbij zijn data gebruikt van de
mannelijke en de vrouwelijke beroepsbevolking. Vervolgens is een
regressie-analyse uitgevoerd met prestigescore als afhankelijke variabele en
met opleiding en inkomen als onafhankelijke variabelen. Op basis van de
berekende gewichten van de beide onafhankelijke variabelen, zijn de SEI-
scores voor de beroepen en beroepsgroepen berekend. Voor ons onderzoek
hebben wij vervolgens deze SEI-scores toegekend aan de beroepen en
functies van de respondenten in het onderzoek (zie Bijlage 5). De
variabelen eerste baan en huidige arbeidspositie in bovengenoemd onder-
zoeksmodel (figuur 3.2) hebben derhalve de waarden van de SEI gekregen.

Voor inkomens- en opleidingsgegevens zijn 6 surveys gebruikt. Dit waren
1) Onderzoek rechtvaardigheidscriteria inkomensongelijkheid, 1976,
RUU; 2) Onderzoek inzake beroepsprestige en mobiliteitsmeting, 1982,
RUU; 3) Leefsituatie-onderzoek, 1977, CBS; 4) Leefsituatie-onderzoek,
1983, CBS; 5) Political Action, 1974, KUB; en 6) Political Action, 1979,
KUB.
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Ten aanzien van het gebruik van deze Sociaal-Economische Index zijn
enkele kanttekeningen op zijn plaats. Zelf geven Klaassen en Luijkx aan dat
gezien her geringe aantal respondenten waarop de index voor de jaren 80
is gebaseerd, het aanbeveIing verdient om bij het beschikbaar komen van
nieuwe data de index opnieuw te berekenen. Ten tijde van ons onderzoek
was dat nog niet gedaan. Een gevolg hiervan is dat niet voor alle afzonder-
lijke beroepen indices zijn berekend en de index van de beroepsgroep
moest worden toegekend. Dat maakt het meetinstrument grof (zie ook
Ganzeboom e.a. 1992).

Een controle van de SEl en de prestigeschalen van Treiman en van Ultee
en Sixma valt in het voordeeI van de SEl van Klaassen en Luijkx uit.
Inkomen en opleiding van een van de zes voor de indexberekening
gebruikte surveys kon voor 25% worden voorspeld met behulp van de SEl,
en dat is meer dan bij de andere schalen. Ook Blees-Booij (1994) constateert
in haar onderzoek naar de culturele en economische beroepsstatus van
mannen en vrouwen dat deze sociaal-economische index de voorkeur heeft
boven beroepsprestigescores. De onvolledige en onjuiste waarnemingen van
deze laatsten worden nameIijk weggenomen, omdat de SEl gebaseerd is op
meer objectieve opleidings- en inkomensgegevens waarvan het gewicht is
bepaald via prestigemetingen (Blees-Booij 1994:50). Tevens worden de
beperkingen van de voorkeur van economen voor inkomensgegevens als
meetinstrument overstegen. MaatschappeIijk onaantrekkeIijke banen
kunnen immers goed beloond zijn als gevolg van de werking van de rnarkt,
maar dat wil nog niet zeggen dat het maatschappeIijk prestige ook goed is
(Glebbeek 1993). Anderszins wijst Van Doorne-Huiskes (1984) erop dat
geIijke beroepsprestigescores nog niet hoeven te betekenen dat de inkomens
van mannen en vrouwen geIijk zijn.

Ondanks de geconstateerde verbetering moeten we echter concluderen
dat dit meetinstrument niet onfeilbaar is. Fouten kunnen ook optreden in
het toekennen van SEI-scores aan de gecodeerde beroepen. Glebbeek
(1993:60-83) onderzoekt in zijn dissertatie onder meer de betrouwbaarheid
van beroepscoderingen. Een eerste probleem signaleert hij bij de responden-
ten zeIf. Klopt de informatie van de respondent weI? Maakt die de
beroepsomschrijving niet mooier dan hij is? Vervolgens is er het probleem
van de interviewers. Coderen die juist en homogeen? En ten derde doemt
het probleem op van de betrouwbaarheid van de coderingen zelf. Met name
bij onderzoek naar loopbanen en beroepswisseIingen zouden coderingen
toch gelijktijdig correct moeten zijn om tot goede interpretaties te komen.

Na vergelijking van diverse coderingen in een OSA bestand, te weten de
CBS beroepencodering op 2, 3 en 4 digit-niveau, de ARBI-niveau code en
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de Ultee & Sixma prestigescore, komt Glebbeek tot de conclusie dat
baanovergangen in termen van statusveranderingen gemiddeld ruim 30%
onnauwkeurigheid bevatten. Hoe ernstig zijn de gevolgen daarvan voor de
analyse van loopbaanpaden?

Glebbeek ging dit na door regress ie-analyses toe te passen op consequente
en inconsequente functiecoderingen van respondenten. Vergelijking van de
resultaten toont aan dat voor bijna alle opgenomen variabelen overeenkom-
stige effecten worden berekend. 'Kennelijk', zo concludeert hij, 'zijn de
meetfouten en inconsistenties dermate willekeurig dat we voor de groep
waarmee we gewoonlijk analyseren geen wezenlijk andere effecten vinden dan
voor de selecte subgroep met consistente beroepskoderingen. [...} Er zijn geen
aanwijzingen dat analyses met vervuilde data tot belangrijk andere parameter-
schattingen leiden dan analyses met meer consistente gegevens. [...} In
regressietermen betekent dit dat de a/wijkingen willekeurig over de puntenwolk
zijn verspreid, zodat ze niet tot een andere schatting van de regressielijn leiden.
[...} Het mag dan zo zijn dat we de dingen waarnemen door matglas, dat wi!
nog niet zeggen dat we de verkeerde dingen zien.' (Glebbeek 1993:67,71)

Aangezien wij de huidige arbeidsposities van vrouwen willen verklaren aan
de hand van regressievergelijkingen, geven Glebbeeks conclusies ons moed.
Op algemeen niveau mogen we aannemen dat richtingen en trends be-
trouwbaar zullen zijn. Op individueel niveau echter zal het gebruikte
meetniveau van de SEI te grof zijn om kleine, door vrouwen wel als
relevante Iunctieniveau- of beroepswisselingen aangemerkte baanovergan-
gen, te traceren. In de praktijk betekent dit dat de loopbanen van vrouwen,
die in dit onderzoek worden uitgedrukt in fluctuaties in de SEI, vlakker
verlopen dan in werkelijkheid het geval zal zijn.

De overige variabelen in het onderzoeksmodel

De levensfase waarin vrouwen zich bevinden wordt als richtinggevend
beschouwd voor het arbeidsmarktgedrag maar ook voor de posities die ze
op de arbeidsmarkt innemen. De levensfase aspecten zijn geoperationali-
seerd met behulp van de variabelen leeftijd, burgerlijke staat en aanwezig-
heid van kinderen.

Door de leeftijdscategorie in dit deelonderzoek af te bakenen van 30 tot
en met 45 jaar is de vergelijking van doorwerkers en onderbrekers gecon-
centreerd op een vrij homogeen leeftijdscohort. Deze vrouwen zijn in de
jaren zestig en zeventig voor het eerst op de arbeidsmarkt gekomen. Zij
hebben met overeenkomstige maatschappelijke, demografische en econo-
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mische processen te maken gehad (zie hiervoor Hoofstuk 1). Een voordeel
van een afgebakende leeftijdsgroep is dat intervenierende processen zoals
verschillen in gemiddelde opleidingsniveaus en arbeidsmarktgedrag op
grond van generatieverschillen nu naar verwachting geen of slechts een
geringe rol zullen spelen."

De variabele burgerlijke staat omvat de categorieen gehuwd of sarnernuo-
nend en alleenstaand (waaronder gescheiden en verweduwde vrouwen).
Opname van deze en de volgende variabele beoogt de invloed van de
gezinscontext voor de huidige arbeidspositie op te sporen.

De variabele aanwezigheid van kinderen verwijst naar zorgarbeid van
vrouwen als zij kinderen hebben. De zorg voor andere farnilieleden
(ouders, zieke partner) kan eveneens aanleiding zijn voor vrouwen om hun
baan op te zeggen. Het gaat hier echter om relatief kleine aantallen, zeker
als men vrouwen zonder kinderen die voor volwassenen zorgen, telt. In dit
onderzoek houden we derhalve de aanwezigheid van kinderen als een
indicator voor zorgverantwoordelijkheid aan en zullen we de zorg voor
anderen buiten beschouwing laten.

Het arbeidsmarktgedrag van vrouwen is geoperationaliseerd in de
participatie-variabelen onderbreking/continuering van de beroepsloopbaan en
omvang arbeidsuren in huidige baan. De variabele onderbreking/continuering
van de beroepsloopbaan behelst de verdeling van respondenten in categorie-
en die al dan niet de beroepsloopbaan minimaal eenmaal, voor een periode
van minstens een jaar, onderbroken hebben. De variabele omvang arbeids-
uren in huidige baan omvat het door respondenten opgegeven aantal
arbeidsuren waarvoor zij op dit moment in hun baan betaald krijgen.

De 'human capital' component is geoperationaliseerd als eerste baan,
werkervaring, startkapitaal en additionele scholing. De variabele eerste baan
is, evenals de afhankelijke variabele huidige baan, gecodeerd volgens de CBS
beroepen-classificatie en vervolgens is daar de bijbehorende SEI-score aan
verbonden (zie Bijlage 5). De variabele werkervaring is berekend aan de
hand van de door respondenten opgegeven individuele loopbaangeschiede-

Het opleidingsniveau van vrouwen is in de laatste decennia gestegen.
Jongere vrouwen zijn daarmee gemiddeld hoger opgeleid dan oudere
vrouwen (Ten Dam e.a. 1992). Het feit dat jongere vrouwen «41 jaar)
meer op arbeidsparticipatie zijn gericht dan oudere vrouwen (> 40 jaar)
kan volgens Dessens e.a. (1990) vooral worden verklaard uit het gestegen
opleidingsniveau en is in veel mindere mate een gevolg van generatie-
effecten.



84 Hoofdstuk Drie -

nis. Dit houdt in dat van de periode van de eerste baan tot en met het
moment van interviewen, de onderbrekingsperioden zijn afgetrokken. Een
onderbrekingsperiode kon worden aangegeven als zijnde een periode korter
dan een jaar en een periode langer dan een jaar, waarbij vervolgens werd
gevraagd aan te geven van en tot wanneer die langere periode duurde. De
kortere perioden zijn in de berekening van de werkervaring op een half
jaar gesteld. Voor de variabele startkapitaal is het hoogste opleidingsniveau
van toepassing dat de respondenten hadden behaald voordat zij hun
beroepsloopbaan startten. De variabele additionele scholing is een samenge-
stelde variabele. Hiervoor zijn verschillende gegevens verzameld. Het gaat
om gegevens omtrent het volgen van opleidingen tijdens een baan en indien
van toepassing gegevens omtrent het volgen van baangerichte opleidingen
tijdens onderbrekingsperioden.

De schriftelijke en telefonische enquetes

De gegevens op grond waarvan in deze studie vrouwen die hun loopbaan
voor langere tijd hebben onderbroken worden vergeleken met vrouwen die
steeds hebben doorgewerkt, zijn verkregen via respondenten die in een
eerder stadium meewerkten aan een schriftelijke enquete. Die schriftelijke
enquete is in 1990 afgenomen in het COROP-gebied Midden Noord-
Brabant (Zie Bijlage 2a) .10 Het doel daarvan was de arbeidsorientatie van
vrouwen, meer in het bijzonder de afwegingen die zij maken en voorwaar-
den die zij stellen voor deelname, of juist het afzien van deelname aan
betaalde arbeid, in kaart te brengen.

Voor dit onderzoek zijn aIle 25 gemeenten in het COROP-gebied
benaderd. De gemeenten hebben op verzoek een steekproef van ongeveer
8% uit de vrouwelijke bevolking in de leeftijdsklasse van 25 tot 45 jaar
getrokken. Rekening houdend met een verwachte respons van rond de 40%
zouden dan minimaal 800 vrouwen de enquete retourneren, van wie een
selectie in een tweede stadium opnieuw benaderd zou worden. De
verwachting was dat die selectie dan voldoende respondenten op zou
leveren om statistische analyses over de gegevens van deelcategorieen

10 De keuze voor dit gebied is op de eerste plaats gemaakt omdat intermedi-
aire organisaties vragen bij de Wetenschapswinkel van de Katholieke
Universiteit Brabant hadden gedeponeerd, die specifiek handelden over
arbeidsorientatie en arbeidsparticipatie van vrouwen in Midden Noord-
Brabant.
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vrouwen uit te voeren. De schriftelijke enquete rna est zowel gegevens van
herintreedsters met baan en (nag) zander baan, als van uittreedsters
opleveren. Achttien gemeenten zeiden hun medewerking toe (zie Bijlage
2b). Dit leverde 3500 adressen op waar een vragenlijst naar toe is gestuurd.
De vragenlijst bestond uit een gedeelte vragen over het arbeidsverleden een
gedeelte met algemene vragen en een gedeelte meningen over werk (zie
Bijlage 2c). Van de 3500 verzonden vragenlijsten zijn er 1099 ingevuld
geretaurneerd. Dit is een respons van 31,4%. Van de respondenten geven
701 vrouwen (64%) aan een betaalde baan te hebben en 396 (36%) zeggen
op het moment van de enquete geen betaalde baan te hebben.

Zoals gezegd, concentreren we ons voor de beantwoording van de eerste
onderzoeksvraag op vrouwen met een baan. Respondenten die op de
afnamedatum van de schriftelijke enquete (augustus 1990) betaald werk
hadden, zijn uit het adressenbestand van die enquete geselecteerd en
opnieuw benaderd am aanvullende gegevens te verstrekken." De aanvul-
lende gegevens hebben vooral betrekking op informatie over de gehele
loopbaan van de vrouwen (banen en onderbrekingen), over de gevolgde
opleidingen en over mogelijke vooruitzichten in hun huidige werk.

De 701 respondenten van de schriftelijke enquete, die opgaven een
betaalde baan te hebben, zijn verdeeld in een categorie die de beroepsloop-
baan ooit voor langer dan 12 maanden onderbroken heeft, ofwel de
onderbrekers, en een categorie die nooit gestapt is met betaald werk of een
onderbreking van korter dan 12 maanden heeft gehad, ofwel de dooruer-
kers. Het gaat dan am 227 onderbrekers en 458 doorwerkers.

Het was van belang vrouwen te benaderen die al een redelijk uitgekristal-
liseerde loopbaan hebben. Vrouwen die hun loopbaan net gestart zijn,
kunnen immers nag sterk wisselend arbeidsmarktgedrag vertonen. Nagaan
wat de efJecten van hun gedrag voor de loopbaan zijn is dan minder zinvol.
Teneinde deze voor het onderzaek rninder relevante groep eruit te halen
zijn alleen vrouwen van 30 jaar en ouder in het vervolgonderzoek
betrokken. Het uitselecteren van 25 tat 30 jarigen had als resultaat dat het
aantal onderbrekers met 18 vrouwen afnam (van 227 tot 209 vrouwen), en
dat de groep doorwerkers vrijwel werd gehalveerd: van 458 tot 255. Zie

11 De respondenten was de vraag voorgelegd of ze aan een vervolgonderzoek
mee wilden werken. Om de anoniern verwerkte onderzoeksgegevens te
kunnen koppel en aan de namen en adressen van vrouwen die aan een
vervolgonderzoek wilden meewerken, is een apart bestand gemaakt van
enquetenummers en adressen.
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hiervoor figuur 3.3. In deze laatste groep bevonden zich veel vrouwen
{nog) zonder kinderen. Het is aannemelijk dat een deel van deze jonge
doorwerkers in de nabije toekomst kinderen zal krijgen en dan mogelijk
nag de beroepsloopbaan zal onderbreken.

Figuur 3.3.
Overzicht van respons en selectie van de schriftelijke en telefonische enquetes

Schriftelijke enquete:
3500 vrouwen van 25-45 jaar (a-selecte steekproef COROP-gebied)
1099 geretourneerde enquetes (respons = 31,4%)

I
I

V rouwen met betaalde baan Vrouwen zonder betaalde baan
701 (64%) 396 (36%)

x

Selectie 1: onderbreking < of> 1 jaar

227 Onderbrekers 16 Overig
458 Doorwerkers

Selectie 2: leeftijd > 29 jaar

209 Onderbrekers 30-45 jaar 221 vrouwen 25-29 jaar
255 Doorwerkers 30-45 jaar

x

T elefonische enquete:
464 te benaderen respondenten
317 afgenomen interviews (respons =68,3%)

I
I

117 Onderbrekers 26 Overig (vrouwen nu
174 Doorwerkers zonder baan)

x

i = meegenomen in het onderzoek x = verder buiten onderzoek gelaten

De telefonische enquete onder de op deze wijze geselecteerde 464 vrouwen
met een betaalde baan is afgenomen in oktober 1992. De potentiele
respondenten hebben eerst een brief gekregen waarin am hun medewerking
voor het vervolgonderzoek is verzocht. Ze konden die medewerking
kenbaar maken door op een datumlijstje aan te geven wanneer een
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telefoongesprek hun het beste uitkwam en op welk nummer ze te bereiken
waren. In totaal reageerden 150 vrouwen positief op de brief. Te weinig om
een vergelijking van onderbrekers en doorwerkers te maken. We besloten
om de overige vrouwen alsnog telefonisch om medewerking te vragen. Na
aftrek van de uirval vanwege verhuizing, geheime telefoonnummers en geen
telefoonaansluiting restten 397 te benaderen respondenten.

We hebben voor de telefoonenquete gebruik gemaakt van de diensten
van IEC/ProGamma in Groningen. Gelnstrueerde studenten sociologie van
de Groningse universiteit onder begeleiding van Dr. Van der Knoop en de
onderzoekster hebben een aantal avonden gestructureerde vragenlijsten
afgenomen met behulp van het CATI systeem (computer assisted telephone
interviewing) waarbij de veelal gesloten vragen op het computerscherm
verschenen en de antwoordcategorieen en open antwoorden meteen in een
databestand werden opgeslagen (bedoeld voor analyse in SPSS).

In deze vragenlijst zijn een aantal vragen herhaald die ook in de
schriftelijke enquete aan bod zijn geweest (zie Bijlage 3). Er is verder
gevraagd naar eventuele wijzigingen in de arbeidssituatie sinds de enquete
van augustus 1990, of men nu nog betaald werk verrichtte en wat het
bereikte opleidingsniveau was voordat men met betaald werk begon.
Vervolgens is een blok vragen beantwoord waarin de gehele loopbaan van
de eerste tot en met de laatste baan inclusief eventuele onderbrekingen en
gevolgde opleidingen in kaart is gebracht. Een blok vragen handel end over
de huidige arbeidssituatie en toekomstplannen sloot de vragenlijst af.

Uiteindelijk hebben 317 vrouwen meegewerkt aan de enquete. De
gesprekken kostten tien minuten tot een half uur tijd per respondent. We
telden 39 weigeringen en 41 vrouwen bleken ook na herhaaldelijk proberen
(maximaal 8 herhalingen) onbereikbaar. Uitgaande van de oorspronkelijke
464 geselecteerde vrouwen is dir een respons van 68,3%.

3.3.3. Onderzoek naar effecten van investeringen in het 'human capital'
tijdens de onderbrekingsperiode

Om effecten van opleidingen tijdens de onderbrekingsperiode op te sporen
is in dezelfde empirische studie de categorie onderbrekers verder verdeeld
in investeerders en niet-investeerders.

Het onderzoeksmodeL 'investeringen'

Het voor de beantwoording van de tweede centrale onderzoeksvraag
gehanteerde model (zie figuur 3.4) betreft een deelverzameling van het
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vorige onderzoeksmodel (zie figuur 3.2). De onafhankelijke variabelen zijn
beperkt tot het beschikbare 'human capital'. Enerzijds worden verschillen
en overeenkomsten in effecten van investeringen bij onderbrekers en
doorwerkers vergeleken. Anderzijds wordt de onderzoeksgroep beperkt tot
onderbrekers en wordt daar nagegaan in hoeverre investeringen in 'human
capital' de huidige arbeidspositie beinvloeden.

Figuur 3.4.
Model voor het onderzoek naar effecten van investeringen in het 'human
capital'; voor de huidige arbeidspositie van vrouwen

Beschikbaar 'human capital'
Startkapitaal
Eerste baan
Additionele scholing
a) tijdens beroepsloopbaan
b) tijdens onderbreking

Werkervaring

f---_ Huidige arbeidspositie

Een belangrijke wijziging in de operationalisatie van de 'human capital'
variabelen betreft de variabele additionele scholing. Deze variabele is
gesplitst in opleidingen gevolgd tijdens de beroepsloopbaan en opleidingen
gevolgd tijdens onderbrekingsperioden. Opname van deze gesplitste variabelen
naast de overige 'human capital' variabelen biedt de mogelijkheid om het
relatieve belang van de diverse vormen van investeringen in het 'human
capital' voor de huidige arbeidspositie te meten. Met name is het ons te
doen om het mogelijke effect van opleidingen tijdens de onderbrekingsperi-
ode.

3.3.4. Onderzoek naar investeringen bij intermediaire organisaties

Met het laatste deelonderzoek is beoogd informatie in te winnen over de
invloed van intermediare voorzieningen op de arbeidsposities van
herintreedsters. We hebben hiertoe gegevens verzameld van vrouwen die
bij verschillende intermediaire instanties aangeklopt hebben voor steun en
scholing, evenals van vrouwen die dit juist niet hebben gedaan. Onder de
respondenten van de telefoonenquete bevinden zich ook vrouwen die zo'n
beroep op een instantie hebben gedaan, maar vrijwel allen zijn alleen bij
arbeidsbureaus of uitzendbureaus geweest. Andere organisaties of instanties
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zijn te weinig vertegenwoordigd. Voor die deelonderzoek is derhalve nieuw
empirisch onderzoek verricht, waarbij gericht is geworven onder ex-
gebruikers van meer verschillende intermediaire organisaties.

Het onderzoeksmodel 'intermediairen J

Ondersteuning van intermediairen kan bestaan uit verschillende vormen.
Voorlichting en advies aan werkzoekenden, bemiddeling naar banen of
werkervaringsplaatsen of stages en het aanbieden van scholing zijn
dergelijke mogelijkheden.

De onderzoeksvraag en daarmee het onderzoeksmodel van deze
deelstudie, spitst zich toe op een specifieke vorm van ondersteuning door
intermediaire organisaties, namelijk scholing tijdens de onderbrekingsperiode.
In tegenstelling tot de voorgaande deelstudies is hier niet alleen het gegeven
of men een opleiding heeft gevolgd relevant, maar ook waar men die
opleiding heeft gevolgd.

Figuur 3.5.
Model voor het onderzoek naar effecten van intermediaire ondersteuning bij
scholing tijdens de onderbrekingsperiode

Opleidingen tijdens onderbrekingsperiode»<.
via vrouw-specifieke
intermediairen

via algemene
intermediairen

-, /
Arbeidspositie bij herintrede

1
Huidige arbeidspositie

Er wordt een vergelijking gemaakt van de arbeidsposities van vrouwen die
scholing volgden via vrouw-specifieke en via algemene intermediairen. Met
vrouw-specifieke intermediairen worden organisaties bedoeld die alleen
vrouwen toelaten tot hun cursussen en die in het opstellen van hun
lesprograrnma rekening houden met de thuissituatie van de cursisten. In de
regel betekent dit dat de lessen tijdens de schooltijden van de kinderen
worden gegeven en dat er kinderopvang aanwezig of mogelijk is.
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De resultaten van intermediaire ondersteuning worden niet statistisch
getoetst, maar in meer kwalitatieve zin beschreven. De verworven
arbeidsposities worden zowel uitgedrukt in sociaal-econornische indices, als
op het niveau van beroepen. Tevens wordt nagegaan welke contractvormen
herintreedsters verwerven. Zowel de arbeidsposities bij terugkeer in
betaalde arbeid als op dit moment zullen worden beschreven.

De gestructureerde, mondelinge enquete

De wervingscriteria voor deelname aan deze laatste enquete waren eng
gedefinieerd, Alleen herintredende vrouwen die momenteel betaalde arbeid
verrichten kwamen in aanmerking. Aan vrouwen die langere tijd niet
buitenshuis hebben gewerkt vanwege de verzorging van kinderen (of
anderen) en nu weer een betaalde baan hebben is gevraagd of ze mee
wilden werken aan een mondeling interview."

Door in nauwe samenwerking met verschillende intermediaire organisa-
ties in de regio Midden Noord-Brabant respondenten voor deze enquete te
werven (zie Bijlage 4a), is er sprake van een selectie van herintreedsters die
een of andere vorm van contact met een intermediaire organisatie hebben
gehad. Een deel van de respondenten die hebben gereageerd op een
advertentie in de lokale bladen vormt hierop een uitzondering. Het gaat
hierbij om vrouwen die op eigen kracht of andere dan intermediaire
kanalen in een baan zijn teruggekeerd.

De vrouwenvakschool in Tilburg, de Annie van Dierenschool, plaatste
een oproep in de nieuwsbrief die alle ex-cursisten bereikt. De Vrouw &
Werkwinkel in Tilburg benaderde iedereen (ex-cursisten en informatievra-
gers) die in 1989 en 1990 contact met de winkel heeft gehad. Het arbeidsbu-
reau Midden-Brabant trok een steekproef uit de tot september 1992 bij het
bureau ingeschreven geweest zijnde herintreedsters en schreef deze vrouwen
aan met het verzoek zich bij het bureau aan te melden voor medewerking
aan het onderzoek. Aileen hier is geselecteerd op leeftijd: de vrouwen
moesten ouder dan 24 jaar zijn.

Ook uitzendbureau Start schreef herintreedsters aan met her verzoek om
medewerking. Helaas zijn er slechts weinig vrouwen met een baan bekend

12 Hier is verzorgingsactiviteit een selectiecriterium. In de voorgaande
deelstudies zijn ook enkele vrouwen die om andere dan verzorgingsactivi-
teiten hun beroepsloopbaan voor langere tijd hadden onderbroken
opgenomen. In dar geval spreken we van 'onderbrekers'.
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bij het bureau, want men verdwijnt daar uit het bestand op het moment
dat men een vaste baan verwerft. AIle herintredende vrouwen die via deze
interrnediair zijn benaderd, hadden op dat moment dus een tijdelijke baan.

Ten slotte is er een oproep geplaatst in twee regionale bladen, respectie-
velijk Het Nieuwsblad, een dagblad en De Tilburgse Koerier, een wekelijks
verschijnend huis-aan-huisblad,

Figuur 3.6.
Respons interviews

Organisatie/instantie: Benaderd Respons
(n=)

Vrouw en Werkwinkel 437 50
Arbeidsbureau 151 21
Vrouwenvakschool :!:700 9
Start Uitzendbureau 16 7
lokale bladen - 31

Totaal aanmeldingen 118
Totaal uitvallers 22
Totaal interviews 96

De oproep van de Vrouw & Werkwinkel is als eerste de deur uitgegaan.
De interviews wezen uit dat veel vrouwen die hierop hebben gereageerd
later nog een oproep van de vrouwenvakschool of van het arbeidsbureau
ontvingen. De respons is derhalve geen goede indicatie van de bereidheid
van gebruikers van specifieke intermediaire organisatie om mee te werken
aan dit onderzoek.

Van de in totaal 118 aanmeldingen zijn uiteindelijk 96 vrouwen gemter-
viewd. Een aantal vrouwen bleek ondanks hun toezegging tot medewerking
onbereikbaar. Een aantal andere vrouwen voldeden niet aan de criteria; ze
waren geen herintreedster, of hadden op dit moment geen betaalde baan.

De interviews zijn uitgevoerd door zes enquetrices en de onderzoekster.
De enquetrices zijn geworven via uitzendbureau Start en zijn allen zelf
herintreedster. Behalve interviewer hebben zij ook gefungeerd als
respondenten in deze onderzoeksfase.

De interviews zijn bij de respondenten thuis afgenomen en omvatten een
gesprek aan de hand van een gestructureerde vragenlijst met open en
gesloten vragen (zie Bijlage 4b). De gesprekken zouden naar schatting
ongeveer een uur per respondent duren, maar bleken te varieren van een
half uur tot meer dan twee uur.



92 Hoofdstuk Drie -

De vragenlijst is in verschillende biokken verdeeld. Na een kort biok
achtergrondvragen volgt een overzicht van de eerste tot en met de Iaatste
baan. Hier wordt onder meer aandacht besteed aan beroepswisselingen,
onderbrekingen en redenen daarvoor. In het biok vragen over de herintre-
dingsperiode is gevraagd naar gevoIgde additionele opieidingen, oordelen
over de betrokken opleidingsorganisaties en wat het resultaat van de oplei-
ding(en) was. Tevens kwamen werkervaring en zoekactiviteiten tijdens de
herintredingsperiode aan bod. Enkele vragen over toekomstplannen sloten
het interview af.

3.4. Representatitiveit van de onderzoeksgegevens

In deze paragraaf leggen we enkele algemene gegevens uit de drie enquetes
naast elkaar en naast landelijke en soms regionale cijfers om overeenkom-
sten en afwijkingen te kunnen constateren. De vergeleken kenmerken
betreffen variabelen die in de analyses in dit onderzoek relevant worden
geacht voor een verklaring van de onderzoeksvragen.

De enquetes zijn afgenomen in het COROP-gebied Midden Noord-
Brabant (schriftelijke en telefonische enquetes) en in het RBA-gebied
Midden-Brabant (mondelinge enquete) (zie Bijlage 2a en 4a).

De onderzoeksresultaten zullen niet gepresenteerd worden als representa-
tief voor de gehele Nederlandse vrouwelijke bevolking. Een vergelijking
van de respons met landelijke en regionale gegevens kan ons nietternin
duidelijk maken of de respondenten van de verschillende deelonderzoeken
qua samenstelling redelijk overeenstemmen met landelijke of regionale
verdelingen. Grote verschillen ten opzichte van landelijke of regionale
cijfers zijn ongewenst.

3.4.1. Het onderzoeksgebied

Ten behoeve van de representativiteit van de te verzamelen gegevens via
een schriftelijke enquete is v66rdat de enquete werd afgenomen gecontro-
leerd of de arbeidsmarkt in het COROP-gebied Midden Noord-Brabant
overeenkomt of afwijkt van de Nederlandse situatie in zijn geheel. Er is in
het COROP-gebied gekeken naar de arbeidsparticipatie en onderwijsni-
veaus van vrouwen, de omvang van bedrijfssectoren en het aandeel
werkzame vrouwen daarin en deze gegevens zijn vergeleken met de
gegevens geldig voor geheel Nederland (bron: CBS 1989).
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De participatiegraad van vrouwen, ofwel het aandeel vrouwen van de
totale bevolking dat tot de beroepsbevolking gerekend wordt, is in 1988
voor Midden Noord-Brabant iets lager dan voor geheel Nederland. Dit is
voor het onderzoeksgebied 49,5% en landelijk 51,6%.
Het aandeel vrouwen in de bezette arbeidsplaatsen in Midden Noord-
Brabant (33,5%) komt in hetzelfde jaar vrijwel overeen met het landelijke
cijfer (34,0%). De werkloosheidscijfers wijken wel af. In 1988 is 17,4% van
de afhankelijke vrouwelijke beroepsbevolking in Nederland werkloos, voor
Midden Noord-Brabant is dat 22,4%.

Het opleidingsniveau van de vrouwelijke beroepsbevolking in Midden
Noord-Brabant komt op dat moment vrijwel overeen met de vrouwelijke
beroepsbevolking in geheel Nederland."

Vergeleken met andere delen van N oord- Brabant benadert Midden
Noord-Brabant de Nederlandse situatie in 1988 het meest als het gaat om
bezette arbeidsplaatsen naar drie onderscheiden sectoren, te weten
landbouw/visserij (Midden Noord-Brabant 0,5%, Nederland 1,5%),
industrie (M N-B 34,6%, NL 30,8%) en dienstensector (M N-B 65,0%, NL
67,7%).

Op grond van bovengenoemde gegevens is geconcludeerd dat er sprake
is van een gelijkenis tussen Midden Noord-Brabant en de algemene Neder-
landse situatie, De a-select geworven respondenten van de schriftelijke
enquete zouden derhalve representatief moeten zijn voor de Nederlandse
vrouwen in het algemeen. Hier gaan we na of dit inderdaad zo is voor de
uiteindelijke respons (zie ook Bijlage 6).

3.4.2. De deelonderzoeken onderling vergeleken

De te vergelijken onderzoeken zijn de schriftelijke, telefonische en
mondelinge enquetes. De schriftelijke is uitgesplitst in de totale, waarin
respondenten met en zonder baan vertegenwoordigd zijn, en de geselecteer-
de, waarin alleen vrouwen met een baan vertegenwoordigd zijn.

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn uiteindelijk slechts
weinig gegevens van de schriftelijke enquete gebruikt. Uit de respons van
dat deelonderzoek is echter de onderzoeksgroep van de telefonische enquete
getrokken, waarvan de gegevens wel zijn gebruikt voor de beantwoording

13 De gegevens over het opleidingsniveau gelden voor 1985. Het CBS had in
1989 nog geen up-to-date gegevens over de opleidingsniveaus na 1985
gepubliceerd.
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van de onderzoeksvragen. Dat maakt een vergelijking van de oorspron-
kelijke, a-selecte schriftelijke enquete met de deelverzameling (telefonische
enquete) interessant om eventuele vertekeningen op te sporen. Immers,
eventuele vertekeningen en verschuivingen tussen de grotere onderzoeks-
groep van de schriftelijke en de kleinere onderzoeksgroep van de telefoni-
sche enquete zijn relevant voor de representativiteit van de onderzoeksre-
sultaten in deze studie.

Verschillen en overeenkomsten tussen de resultaten van de telefonische
enquete en de mondelinge enquete zijn voor de bepaling van representativi-
teir met relevant. Een vergelijking is echter ook hier interessant omdat het
een aanwijzing kan zijn van onderscheidende karakteristieken tussen
werkzame vrouwen in het algemeen en herintredende vrouwen in het
bijzonder.

De vergelijking van de kenmerken op representativiteit is beschreven in
Bijlage 6. Hier volstaan we met het weergeven van de resultaten. De
deelonderzoeken zijn vergeleken op levensfase factoren (leeftijd, burgerlijke
staat en aanwezigheid kinderen), participatie factoren (alleen omvang
arbeidsuren in huidige baan) en 'human capital' factoren (startkapitaal en
huidige arbeidspositie).

De respons van de schriftelijke enquete waarin alleen vrouwen met een baan
zijn geselecteerd, wijkt wat leeftijdsverdeling, burgerlijke staat en aanwezig-
heid kinderen niet af van de totale schriftelijke enquete waar ook vrouwen
zonder baan deel van uitmaken.

Representativiteit van het startkapitaal van de respondenten kon niet
onderzocht worden, omdat dit niet aan bod is geweest in de schriftelijke
vragenlijst. Een onderlinge vergelijking van de totale en geselecteerde
schriftelijke enquetes op het aantal arbeidsuren en op de huidige beroeps-
takken is met relevant omdat deze variabelen voor een deel van de
respondenten in de totale schriftelijke enquete niet opgaan (vrouwen
zonder baan).

De respons van de telefonische enquete is een goede afspiegeling van de
respons op de geselecteerde schriftelijke enquete, Zowel wat betreft
leeftijdsverdeling, burgerlijke staat als aanwezigheid kinderen komen beide
enquetes overeen. Wederom is een vergelijking met de overige variabelen
niet mogelijk of niet zinvol.

De respons van de mondelinge enquete wijkt op vrijwel alle punten af
van de voorgaande deelstudies. De respondenten zijn relatief ouder, ook als
alleen de leeftijdscategorieen vergeleken worden die in de schriftelijke en
telefonische enquete zijn opgenomen. Daarnaast zijn ze vaker gescheiden
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of weduwe, hebben ze vaker kinderen en werken ze vaker in deeltijdbanen.
AIleen het opleidingsniveau is vergelijkbaar. De herintreedsters zijn evenals
werkzame vrouwen in de telefonische enquete relatief vaak laag opgeleid.
De afwijkingen weerspiegelen in feite het specifieke karakter van het
arbeidsaanbod van herintreedsters. AIleen al op grond van de hier vergele-
ken kenmerken kunnen we stell en dat herintredende vrouwen te onder-
scheiden zijn van andere vrouwen.

3.4.3. De deelonderzoeken vergeleken met landelijke en regionale cijfers

De respons van de schri/telijke enquete (zowel de totale, waarin ook
vrouwen zonder baan zijn opgenomen, als de geselecteerde, waarin alleen
vrouwen met een baan voorkomen) is representatief voor de Nederlandse
situatie wat betreft leeftijdverdeling, burgerlijke staat en aanwezigheid
kinderen (alleen in geselecteerde enquere). Onze conclusie is dat de respons
van de schriftelijke enquete op grond van leuensjase factoren goed de
algemene Nederlandse situatie weerspiegelt.

De geselecteerde schriftelijke enquete kent ten opzichte van de landelijke
verdeling een oververtegenwoordiging van vrouwen in de drie typische
'vrouwelijke' beroepstakken, te weten wetenschappelijke en andere
vakspecialisten (waarbinnen vooral de beroepsklassen verpleging en
onderwijs), administratieve beroepen en dienstverlenende beroepen.

Wat betreft de representativiteit van 'human capital' factoren (initieel
opleidingsniveau en huidige arbeidspositie) en arbeidsparticipatie factoren
(hier alleen omvang arbeidsuren) moeten we voor dit schriftelijke
deelonderzoek volstaan met de constatering dat er een oververtegen-
woordiging is van de drie 'vrouwelijke' beroepstakken.

Ook de respons van de telefoniscbe enquete blijkt wat betreft levensfase
factoren goed overeen te komen met landelijke cijfers. Zowelleeftijdverde-
ling, burgerlijke staat als aanwezigheid kinderen is representatief te noemen
voor de landelijke verdeling over deze kenmerken. Ook de verdeling van
deeltijd en voltijd werk komt overeen met landelijke cijfers. VerschiIlen
zijn er echter ook. Het initiele opleidingsniveau en de beroepstakken
waarin respondenten van de telefonische enquete te vinden zijn, blijken
niet representatief te zijn. De respondenten zijn relatief lager opgeleid en
werken relatief vaker in de drie 'vrouwelijke' beroepstakken. De overeen-
komsten en verschillen zijn van dien aard dat we de respons van de
telefonische enquete in totaal gezien als niet representatief voor de
landelijke situatie moeten beschouwen.
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De respons van de mondelinge enquete is nauwelijks te vergelijken met
landelijke verhoudingen. Het gaat hier om een specifieke groep, namelijk
herintredende vrouwen met een baan, waarover geen op landelijk of
regionaal niveau vergelijkbare demografische of participatiegegevens
voorhanden zijn.

Vergelijken we de respondenten toch met een aantal landelijke cijfers
over vrouwen in het algemeen, dan zien we dat deze groep vrouwen vaker
gescheiden of weduwe zijn, veel vaker kinderen hebben, vaker laag opgeleid
zijn en juist minder vaak hoog opgeleid, en vaker in de drie 'vrouwelijke'
beroepstakken werkzaam zijn. Leeftijd en omvang arbeidsuren zijn niet
vergeleken.

Omdat dit onderzoek in de RBA-regio Midden-Brabant is uitgevoerd,
zijn beschikbare gegevens van werkzame vrouwen tussen 15 en 65 jaar
geldend voor deze regio, met de respons van de interviews vergeleken. Dan
blijken de herintreedsters overeen te komen wat opleidingsniveau in
Midden-Brabant betreft, terwijl ze juist afwijken van de landelijke verdeling
over opleidingsniveaus. Hier komt een significant verschil tussen de
landelijke en regionale verdeling naar voren. In vergelijking met Nederland
in totaal (1992) is de werkzame vrouwelijke Midden-Brabantse beroepsbe-
volking veel minder vaak hoog opgeleid. Dit geldt ook voor de responden-
ten in de mondelinge enquete."

De hier geconstateerde verschillen tussen de deelstudies en tussen de
landelijke gegevens en de herintreedsters in de mondelinge enquete zijn een
eerste indicatie op grond van de empirie in dit onderzoek dat herintredende
vrouwen een afwijkende categorie werknemers zijn.

In het volgende hoofdstuk zal het specifieke arbeidsmarktgedrag van
vrouwen die hun beroepsloopbaan voor de verzorging van kinderen verder
onderbreken worden toegelicht.

14 Landelijk is 27,3% hoog opgeleid, in de regia Midden-Brabant geldt dat
voor 16,2% en bij de respandenten van de mondelinge enquete geldt dit
voor 14,6%. Zie oak Bijlage 6.



4 Onderbreking van de beroepsloopbaan

4.1. Inleiding

In de in Hoofdstuk 2 beschreven 'human capital' onderzoeken wordt
gewezen op het belang van onderbreking van de beroepsloopbaan voor de
hardnekkige beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Als
arbeidsposities, uitgedrukt in loonhoogte, van vrouwen worden vergeleken
met die van mannen in een samenleving, blijken vrouwen in het nadeel.
Vervolgens wordt dit nadeel verklaard door het specifieke arbeidsmarkt-
gedrag van vrouwen, namelijk onderbreking van de beroepsloopbaan. Maar
niet alle vrouwen gedragen zich hetzelfde op de arbeidsmarkt; niet alle
vrouwen onderbreken hun beroepsloopbaan. Ais onderbreking zo relevant
is voor de verschillen tussen mann en en vrouwen, zijn er dan ook
overeenkornstige verschillen aanwijsbaar tussen vrouwen die wel en
vrouwen die niet dit arbeidsmarktgedrag vertonen? En als dit zo is, zijn
dan de arbeidsposities van onderbrekende vrouwen gemiddeld lager dan van
doorwerkende vrouwen?

De vraag waar we in dit hoofdstuk een antwoord op zoeken, luidt als
volgt: heeft onderbreking van de beroepsloopbaan een negatief effect op het
loopbaanverloop van vrouwen?

Allereerst brengen we in kaart in hoeverre vrouwen op grond van de
factoren levensfase en menselijk kapitaal onderling overeenkomen en
verschillen in arbeidsmarktgedrag. We maken gebruik van bivariate analyses
om deze overeenkomsten en verschillen tussen vrouwen te traceren. Dit is
het onderwerp van paragraaf 4.2.

We gaan verder na of verschillen in arbeidsposities tussen vrouwen
inderdaad in belangrijke mate toegeschreven kunnen worden aan het wel
of niet onderbreken van de beroepsloopbaan. Met behulp van multivariate
analyses onderzoeken we in paragraaf 4.3 dit mogelijke effect van
onderbreking voor de loopbanen van vrouwen.

In paragraaf 4.4 combineren we de resultaten van deze analyses in een
beschrijving van het loopbaanverloop van onderbrekende en doorwerkende
vrouwen. In paragraaf 4.5 worden ten slotte de voornaamste bevindingen
samengevat.
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4.2. Onderbrekers en doorwerkers vergeleken; een tabel-analyse

4.2.1. Afbakening van onderbrekers en doorwerkers

Voor de beantwoording van de centrale vraag in dit hoofdstuk wordt
gebruik gemaakt van de gegevens die zijn verzame1d via de schriftelijke en
telefonische enquetes (zie Hoofdstuk 3). De respondenten zijn verdee1d
over twee categorieen volgens het selectiecriteriurn of men we1 of niet voor
langere tijd de loopbaan onderbroken heeft. Zij vormen zo de categorie
onderbrekers (117 vrouwen, 40,2%) en de categorie doorwerkers (174
vrouwen, 59,8%). Tot onderbrekers worden vrouwen gerekend die hun
beroepsloopbaan minimaal eenmaal voor een jaar of langer hebben
stopgezet alvorens terug te keren in een baan. Onder doorwerkers worden
vrouwen verstaan die hun beroepsloopbaan nooit onderbroken hebben of
ooit een werkloosheidsperiode van korter dan een jaar kenden. AIle
vrouwen hebben ten tijde van de enquete een betaalde baan.

Herintredende vrouwen, het onderwerp van deze studie, zijn een
dee1verzame1ing van de categorie onderbrekers. De hier gedefinieerde groep
'onderbrekers' omvat namelijk meer typen vrouwen dan aIleen herintreed-
sters in de betekenis van vrouwen die vanwege zorgactiviteiten (meestal
voor kinderen) langere tijd niet op de arbeidsmarkt actief zijn geweest. De
categorie omvat ook vrouwen die vanwege studie, ziekte of anderszins hun
beroepsloopbaan voor langer dan een jaar onderbroken hebben. Vrouwen
die stopten vanwege zorgactiviteiten vormen 78% van de onderbrekers en
vrouwen die stopten vanwege studie, ziekte of andere redenen 22%. Omdat
we in dit hoofdstuk primair op zoek zijn naar mogelijke effecten van
onderbreking voor de arbeidsposities, ongeacht de aanleiding van die
onderbreking, zullen we op moge1ijke verschillen in levensfase en 'human
capital' factoren binnen de categorie onderbrekers niet ingaan.

4.2.2. Kenmerken van onderbrekers en doorwerkers: leoensfase, 'human
capital' en overige participatie Jactoren

In deze subparagraaf beschrijven we via tabel-analyses enke1e kenmerken
van onderbrekers en doorwerkers. Op deze wijze trachten we een eerste
inzicht te verkrijgen in relevante verschillen tussen deze categorieen en
controleren we, of ze voldoende verschillen om een onderscheid te
rechtvaardigen. We gaan in de vergelijkingen uit van variabelen, die volgens
het onderzoeksmode1 zoals beschreven in Hoofdstuk 3, verwacht worden
de loopbaan van vrouwen te be'invloeden. Achtereenvolgens betreft het



- Onderbreking van de beroepsloopbaan 99

variabelen met betrekking tot persoonlijke omstandigheden (levensfase-
factoren), het aanwezige 'human capital' en aantal arbeidsuren in betaald
werk (participatie-factor).

Leeftijd, burgerlijke staat en aanwezigheid van kinderen

De totale groep respondenten is evenredig verdeeld over de drie leeftijds-
klassen. Onderbrekers en doorwerkers verschillen echter significant op
leeftijd (zie tabel 4.1). Onderbrekers behoren vaker tot de oudste en
doorwerkers vaker tot de jongste leeftijdsklasse.

Tabel 4.1.
Onderbrekers en doorwerkers naar leeftijdsklasse (p < .001)

Onderbrekers Doorwerkers Totaal
Leeftijd n= % n= % n= %

30-34 jaar 16 13,7 87 50,0 103 35,4
35-39 jaar 46 39,3 48 27,6 94 32,3
40-45 jaar 55 47,0 39 22,4 94 32,3

totaal 117 100,0 174 100,0 291 100,0

Het is aannemelijk dat de levensloop van jongere vrouwen nog niet zo ver
is uitgekristalliseerd als die van oudere vrouwen. Veranderingen in
burgerlijke staat en aanwezigheid van kinderen kunnen het arbeidsmarktge-
drag nog beinvloeden. Dit kan bijvoorbeeld jonge doorwerkers alsnog tot
onderbrekers maken op het moment dat ze een kind krijgen. Gelet op
mogelijke levensfase verschillen, verwachten we dat de (ten opzichte van
onderbrekers) jongere groep doorwerkers minder vaak partners en minder
vaak kinderen zullen hebben dan onderbrekers. Doorwerkers onderschei-
den zich hier inderdaad van onderbrekers doordat ze significant minder
vaak kinderen hebben. Vande doorwerkers heeft 62% een of meer
kinderen tegenover 91 % van de onderbrekers (p< .001. Vande totale groep
is 74% moeder).

Als we de leeftijdsklassen afzetten tegen aanwezigheid van kinderen dan
constateren we eveneens een significant verschil (p < .001). Van de jonge
vrouwen (30-34 jaar) heeft 57% een of meer kinderen, bij de vrouwen van
35 tot en met 39 jaar is dit 78% en bij de oudere vrouwen (40-45 jaar) 88%.

Onderbrekers in dit onderzoek verschillen statistisch niet significant van
doorwerkers in hun burgerlijke staat: men is ongeveer even vaak gehuwd
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of samenwonend. Van de onderbrekers is 89% gehuwd/samenwonend, van
de doorwerkers is dat 88% (p> .05). De andere vrouwen in beide catego-
rieen zijn alleenstaand, waaronder gescheiden en verweduwde vrouwen.

Samenvattend constateren we dat onderbrekers ten opzichte van
doorwerkers relatief ouder zijn en vaker kinderen hebben. De categorieen
onderscheiden zich daarentegen niet op aanwezigheid van partners. Dit
laatste is een aanwijzing dat het al dan niet hebben van partners geen
invloed heeft op het arbeidsmarktgedrag van vrouwen.

Startkapitaal en additionele opleidingen

Wat het initiele opleidingsniveau betreft, verschillen onderbrekers signifi-
cant van doorwerkers (zie tabel 4.2). Onderbrekers zijn vaker laag opgeleid
(tim lbo= 47%) dan doorwerkers (37%). Dit is volgens verwachting.
Onderzoek elders heeft immers uitgewezen dat hoger opgeleide vrouwen
vaker deel blijven uitmaken van de beroepsbevolking dan lager opgeleide
vrouwen (zie Hoofdstuk 3).

Tabel 4.2.
Onderbrekers en doorwerkers naar opleidingsniveau bij start van loopbaan
(p< .05)

Initieel Onderbrekers Doorwerkers Totaal
opleidingsniveau n= % n= % n= %

Lagere school 5 4,3 5 3,0 10 3,6
Mavo, ulo, mulo 27 23,5 38 22,9 65 23,1
Lbo 22 19,1 19 11,4 41 14,6
Havo, mms 5 4,3 8 4,8 13 4,6
vwo 5 4,3 2 1,2 7 2,5
Mbo 35 30,4 51 30,7 86 30,6
Hbo 16 13,9 33 19,9 49 17,4
1.10 - - 10 6,0 10 3,6

Totaal 115 100,0 166 100,0 281 100,0
onbekend 2 8 10

Zowel onderbrekers als doorwerkers hebben na de initiele opleiding vaak
nog additionele scholing gevolgd tijdens een baan. Dit geldt voor 73% van
de onderbrekers en 83% van de doorwerkers. Dit verschil is evenwel niet
significant (p> .05).
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Werkervaring

Beide categorieen vrouwen verschillen significant op het aantal jaren
werkervaring dat zij inmiddels in hun loopbaan hebben opgedaan (zie tabel
4.3). Doorwerkers hebben vaker meer dan 20 jaar ervaring. Rekening
houdend met de onderbrekingsduur van onderbrekers - gemiddeld 8,24
jaar - is het niet verwonderlijk dat zij minder ervaring hebben opgedaan
dan doorwerkers. Aan de andere kant constateerden we eerder dat
doorwerkers vaker tot de jonge vrouwen gerekend kunnen worden en om
die reden zou te verwachten zijn dat werkervaring in omvang meer gelijk
zou trekken met die van onderbrekers. Dat dit niet gebeurt, duidt erop dat
de respondenten in de categorie doorwerkers ook echt doorwerkers zijn,
en dus niet overheersend vrouwen zijn die in de toekomst hun beroeps-
loopbaan nog zullen onderbreken.

Tabel 4.3.
Onderbrekers en doorwerkers naar het aantal jaren werkervaring op dit
moment in hun loopbaan (p < .001)

Werkervaring Onderbrekers Doorwerkers Totaal
n= % n= % n= %

< 10 jaar 12 10,3 10 5,9 22 7,7
10 tim 19 jaar 84 71,8 93 54,7 177 61,7
20 jaar en meer 21 17,9 67 39,4 88 30,6
Totaal 117 100,0 170 100,0 287 100,0
onbekend 4 4

A rbeidsposities in eerste en huidige baan

Een eerste blik op arbeidsposities van beide categoneen levert geen
significante verschillen op tussen onderbrekers en doorwerkers. Dit geldt
zowel voor arbeidsposities in de eerste (p> .05) als in de huidige baan
(p> .05). Deze arbeidsposities zijn weergegeven in sociaal-economische
indices (SE1). Een groot deel van de cellen zijn door de variantie echter
slecht gevuld, waardoor de chi/-toets onbetrouwbaar wordt (Kohout 1974).
Een clustering van de SEI-scores geeft dan een beter beeld van de relevantie
van verschillen tussen onderbrekers en doorwerkers. Als we de SEI-scores
verdelen in lagere, midden en hogere klassen dan zien we nog steeds geen
verschil tussen onderbrekers en doorwerkers in de eerste baan (zie tabel
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4.4), maar wel een significant verschil tussen onderbrekers en doorwerkers
in de huidige baan (tabel 4.5). Hoewel beide categorieen in een overeen-
komstige verdeling aan hun beroepsloopbaan beginnen, worden onderbre-
kers op dit moment van hun loopbaan vaker in de lage functieklasse
aangetroffen en doorwerkers vaker in de hoge functieklasse.

Tabel 4.4.
Onderbrekers en doorwerkers naar SEI van de eerste baan. v> .05)

SEI van 1e baan Onderbrekers Doorwerkers Totaal
n= % n= % n= %

minder dan 40 34 29,1 40 23,3 74 25,6
40 tIm 49 63 53,8 93 54,1 156 54,050 of meer 20 17,1 39 22,7 59 20,4
Totaal 117 100,0 172 100,0 289 100,0Onbekend 2 2

Tabel 4.5.
Onderbrekers en doorwerkers naar SEI van de huidige baan (p < .05)

SEI van huidige Onderbrekers Doorwerkers Totaalbaan n= % n= % n= %

minder dan 40 33 28,2 27 15,7 60 20,8
40 tIm 49 59 50,4 91 52,9 150 51,950 of meer 25 21,4 54 31,4 79 27,3
Totaal 117 100,0 172 100,0 289 100,0Onbekend 2 2

Tevens wordt duidelijk dat onderbrekers nu in vergelijking met de eerste
baan nauwelijks doorgeschoven zijn naar andere (geclusterde) arbeidsposi-
ties (vergelijk de eerste kolom van tabel 4.4 en 4.5). Vergeleken met hun
eerste baan zijn doorwerkers daarentegen in hun huidige baan relatief vaker
doorgeschoven naar een hogere (geclusterde) arbeidspositie (vergelijk de
tweede kolom van tabel 4.4 en 4.5). Het ligt voor de hand om onderbre-
king van de beroepsloopbaan bier verklarende waarde toe te kennen. Of
dit zo is onderzoeken we in paragraaf 4.3.
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A rbeidsuren in betaald werk

De respondenten in deze studie hebben voor alle banen in hun loopbaan
aangegeven hoeveel uren ze volgens contract werkzaam waren. Hier zullen
we aandacht besteden aan arbeidsuren in de eerste en de huidige baan,
omdat op die momenten onderbrekers met doorwerkers vergeleken kunnen
worden.

Er is sprake van een significant verschil tussen onderbrekers en
doorwerkers wat betreft het aantal arbeidsuren in de eerste baan, zie tabel
4.6). Onderbrekers zijn vaker in een voltijdbaan (35 uur en meer) hun
loopbaan begonnen dan doorwerkers.

Tabel 4.6.
Onderbrekers en doorwerkers naar het aantal arbeidsuren in de eerste baan
(p< .05)

Arbeidsuren Onderbrekers Doorwerkers Totaal
n= % n= % n= %

1 tot 20 uur 1 0,9 11 6,4 12 4,2
20 tot 35 uur 6 5,1 16 9,4 22 7,6
35 uur en meer 110 94,0 144 84,2 254 88,2
Totaal 117 100,0 171 100,0 288 100,0
onbekend 3 3

Wat kan hiervoor de verklaring zijn? Een eerste mogelijkheid is een
samenhang met leeftijd. Onderbrekers, zo zagen we eerder, behoren vaker
tot de oudste leeftijdsklasse en doorwerkers vaker tot de jongste. Er vanuit
gaande dat deeltijdarbeid nog niet zo wijd verspreid was in de jaren zestig
(zie Dernenint-de Jongh 1989), toen de 'oudere' vrouwen met hun loopbaan
begonnen, is het aannemelijk dat de relatief oudere onderbrekers vaker in
een voltijdbaan zijn begonnen. Een vergelijking van de variabelen leeftijd
met arbeidsuren in eerste baan ondersteunt deze verklaring echter niet. De
'oudere' vrouwen (zowel 35-39 als 40-45 jarigen) zijn wel wat vaker in een
voltijdbaan begonnen dan de 'jongere' vrouwen (30-34 jarigen) maar het
verschil is niet significant (p> .05).

Een andere mogelijke verklaring kan worden gezocht in het omzetten
van een voltijd- in een deeltijdbaan. Voltijdwerkende vrouwen die een
deeltijdbaan arnbieren omdat ze hun baan met zorgarbeid willen combine-
ren, zullen waarschijnlijk helemaal stoppen met loonarbeid als in deeltijd



104 Hoofdstuk Vier-

werken niet wordt toegestaan. Vrouwen die in deeltijd begonnen zijn of
hun voltijdbaan wel om kunnen zetten, zullen dan minder vaak geneigd
zijn ontslag te nemen. Voor een toetsing van deze verklaring dient het
aantal uren in de baan waaruit de onderbrekers ontslag namen, vergeleken
te worden met het aantal uren van de baan waarin de combinatie van
betaalde arbeid en zorgarbeid bij doorwerkers een issue werd. Dat laatste
is met de ons ter beschikking staande gegevens helaas niet te bepalen.
Onderzaeksresultaten van Van Amstel (1992) in haar evaluatie van de
zwangerschaps- en bevallingsverlofregeling voor vrouwen in loondienst,
wijzen evenwel sterk in die richting (zie ook Hoofdstuk 3). Tweederde van
de werkende jonge moeders heeft na de bevalling werkuren of werktijden
aangepast (Van Amstel 1992:57).

N aast bovengenoemd verschil in het aantal arbeidsuren in de eerste baan,
constateren we ook een significant verschil in arbeidsuren in de huidige
baan (zie tabel 4.7). Op dit moment in hun loopbaan hebben doorwerkers
vaker een voltijdbaan (35 uur en meer) dan onderbrekers.

Tabel 4.7.
Onderbrekers en doorwerkers naar aantal arbeidsuren in de huidige baan
(p< .001)

Arbeidsuren Onderbrekers Doorwerkers Totaal
n= % n= % n= %

1 tot 20 uur 50 43,5 25 15,0 75 26,6
20 tot 35 uur 51 44,3 42 25,1 93 33,0
35 uur en meer 14 12,2 100 59,9 114 40,4

Totaal 115 100,0 167 100,0 282 100,0
onbekend 2 7 9

We verwachten dat de aanwezigheid van kinderen hiervoor een verklaring
kan bieden, in die zin dat doorwerkers met kinderen mogelijk minder vaak
in een voltijdbaan zullen werken dan doorwerkers zonder kinderen. Dit
blijkt bij controle echter niet zo te zijn. Er is sprake van een iets meer
arbeidsuren bij de doorwerkers zonder kinderen, maar het verschil is niet
significant. Gemiddeld werken doorwerkers zonder kinderen 34,0 uur per
week en doorwerkers met kinderen 31,2 uur per week.

Een vergelijking van de verdeling over kleine (1 tot 20 uur) en grote
deeltijdbanen (20 tot 35 uur) en voltijdbanen (35 uur en meer) in de eerste
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en huidige arbeidspositie (vergelijk tabel 4.6 en 4.7) laat zien dat vrouwen
gedurende hun loopbaan over het geheel genomen rninder uren zijn gaan
werken. Dit geldt zowel voor onderbrekers als doorwerkers, al werken de
laatsten nu nog wel relatief vaker in een voltijdbaan.

Doorwerkers werken in hun huidige baan gemiddeld 32,3 uur per week
en onderbrekers gemiddeld 20,6 uur per week. Het is aannemelijk dat
onderbrekers en doorwerkers verschillen in hun affiniteit met betaald
werk. Vrouwen met kinderen die hun baan aanhouden, vinden dat werk
blijkbaar ook belangrijk (op inhoudelijke en/of financiele gronden). Terwijl
vrouwen die hun loopbaan onderbreken de zorg voor kinderen (tenminste
tijdelijk) voorop stellen en ook na terugkeer in een baan die zorgtaken
belangrijk, zo niet de belangrijkste bezigheid, blijven vinden. In dat geval
is een kleine deeltijdbaan aantrekkelijk, zodat er voldoende tijd is voor
zorgtaken thuis. In hoofdstuk 6 komen we terug op de beleving en keuzes
van vrouwen met betrekking tot combinatieproblemen.

In deze paragraaf is nagegaan of een onderscheid in categorieen op grond
van verschillend arbeidsmarktgedrag (wel of niet onderbreken van de
beroepsloopbaan) gerechtvaardigd is. Een vergelijking van de onderscheiden
categorieen op persoonlijke achtergrond, aanwezig menselijk kapitaal en het
aantal arbeidsuren in betaald werk laat op nagenoeg alle kenmerken
relevante verschillen zien. We concluderen derhalve dat onderbrekers en
doorwerkers duidelijk van elkaar te onderscheiden categorieen arbeidsaan-
bod vormen.

4.3. Verklaring van de huidige arbeidsposities van onderbrekers en
doorwerkers; een regressie-analyse

4.3.1. Ajhankelijke en onajhankelijke variabelen

In het hiernavolgende proberen we de huidige arbeidspositie van vrouwen
te verklaren aan de hand van mogelijke invloeden zoals die in het
onderzoeksmodel (zie figuur 3.2 in Hoofdstuk 3) zijn weergegeven.

We gebruiken de methode van de regressie-analyse am het effect van
onderbreking in samenhang met de andere mogelijke invloeden te
achterhalen. Meer specifiek wordt zo een antwoord gezocht op de vraag 0/
het effect van onderbreking op de huidige arbeidspositie overeind blijft als
constant wordt gehouden op de variabelen: leeftijd, aanwezigheid kinderen,



106 Hoofdstuk Vier-

arbeidsuren in huidige baan, startfunctie, startkapitaal, additionele scholing en
werkervaring.

De veronderstellingen die aan deze vraag ten grondslag liggen zijn dat
vrouwen, of ze hun beraepsloopbaan nu zullen onderbreken of niet,
gemiddeld genomen een vergelijkbare start in de beroepsloopbaan zullen
maken. Ze zullen stijgen in SEI gedurende hun beroepsloopbaan; ook dat
zal gemiddeld genomen vergelijkbaar zijn. Na een onderbreking van de
beroepsloopbaan zullen naar verwachting echter relevante verschillen in
arbeidsposities (gemeten in SEI) tussen onderbrekers en doorwerkers
zichtbaar worden, ongeacht startfunctie, opgedane werkervaring, gevolgde
opleidingen (intitiele en additionele) of aantal arbeidsuren.

In het voorgaande hoofdstuk zijn onze vooronderstellingen weergegeven
in een aantal hypothesen. Op deze plaats zullen deze hypothesen getoetst
worden. Onze aandacht gaat hier vooral uit naar de veronderstelde invloed
van een onderbreking van de beroepsloopbaan op de huidige arbeidspositie
(eerste onderbreking-hypothese (la)). Tegelijkertijd worden mogelijk
relevante effecten van de andere hypothesen nagegaan. Dit betreft de eerste
en tweede levensfase-hypothese (respectievelijk (4a) met betrekking tot
aanwezigheid van kinderen en (4b) met betrekking tot leeftijd van de
vrouwen), de eerste startkapitaal-hypothese (6a), de startfunctie-hypothese
(7), de werkervaring-hypothese (8), de derde investering-hypothese (2c) met
betrekking tot additionele scholing tijdens loopbaan en de arbeidsomvang-
hypothese (5). Aanwezigheid van partners is in het analyse-model
weggelaten op grand van de tabel- en regressie-analysen waar geen verb and
bleek met het arbeidsmarktgedrag van vrouwen.'

De huidige arbeidspositie is de afhankelijke, de te verklaren variabele. Deze
is weergegeven met de Sociaal-Economische Index score voor de baan
waarin men op het moment van de enquete werkzaam is.2

De onafhankelijke variabelen, ofwel de variabelen waarvan een invloed
wordt verwacht op de afhankelijke, zijn niet allemaal van het voor

In de eerste regressies die zijn gedraaid, is burgerlijke staat nog wel
opgenomen als onafhankelijke variabele. Omdat ook hier geen invioed
van de variabele uitging op de huidige arbeidsposities van vrouwen is deze
als niet relevant verder buiten beschouwing gelaten.

Indien men meer dan een baan tegeIijkertijd heeft, is de baan genomen die
de respondent en zelf als de belangrijkste aanduiden (meeste uren en/of
hoogste beloning).
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regressie-analyse vereiste interval niveau. Ze zijn van norninaal (bijvoor-
beeld de variabele onderbreking) en ordinaal niveau (bijvoorbeeld de
variabele startleapitaali en kunnen als zodanig niet in een regressie-analyse
worden meegenomen. Dit is echter wel mogelijk als het dichotome
variabelen zijn, zoals het geval is bij de variabelen onderbreking, aanwezig-
heid kinderen en additionele scholing. Dichotome variabelen zijn variabelen
met de waarde 0 als een bepaalde eigenschap niet geldig is en de waarde 1
als de eigenschap wel geldig is.

De variabele startkapitaal (opleidingsniveau bij de start van de beroeps-
Ioopbaan) wijkt hier vanaf, omdat de variabele meerdere waarden heeft. De
variabele is van ordinaal niveau, immers de afstand tussen de verschillende
opleidingen is niet gelijk, en kan als zodanig niet worden opgenomen in de
regressie-analyse. In dit geval is het nodig om de verschillende waarden om
te vormen tot dummies. Om er dummies van te maken is het nodig elke
opleiding apart te benoemen. Elke opleiding krijgt dan, zoals een dichoto-
me variabele, de waarde 0 als de betreffende eigenschap niet geldig is en de
waarde 1 als de eigenschap wel geldig is. Elke respondent scoort eenmaal
de waarde 1 in alle opleidingsdummies samen. Startkapitaal blijft daarmee
wel een variabele. Voor een juiste interpretatie moeten de coefficienten
onderling vergeleken worden ten opzichte van de referentiedummy,
waarvan de coefficient 0 is (de referentiedummy hier is wetenschappelijke
opleiding).

4.3.2. Naar een verklaring van de huidige arbeidsposities van vrouwen

De vergelijking is als volgt:

H = a + b.X, + b2X2 + b.X, + b.X, + b.X, + b6X6 + b7X7 + bgXg
waarbij
H de afhankelijke variabe1e huidige arbeidspositie uitgedrukt in SEI-scores met de

laagste waarde 19.7 en de hoogste waarde 73.9
en
a de intercept;
b, ..bg de regressie-coefficienten,
XI Leeftijd in jaren, van 30 tot en met 45 jaar;
X2 Werkervaring, het aantal jaren werkervaring van 3 tot en met 30 jaar;
X) Onderbreking, een dichotome variabele waarbij O=loopbaan nooit onderbroken

of onderbroken voor een periode van korter dan 1 jaar en 1= loopbaan ooit
onderbroken voor een periode van minimaal 1 jaar;

X~ Startfunctie, de SEI-scores van de eerste baan, varierend van 18.2 tot en met 73.9;
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X, De categorische variabele startkapitaal, dit is het opieidingsniveau bij de start van
de beroepsioopbaan. Het relatieve gewicht van deze variabele (de beta in tabel4.8)
is als voIgt berekend:
(bdumlOpiduml + bdumlOplduml + bdumJOpIdumJ + bdumiOpIdum4 + bdumsOpidums

+ bdum60pIdum6 + bdum70pIdum7)
Het wetenschappelijke opleidingsniveau is de referentie.
Additionele scboling, een dichotome variabele waarbij 0 = geen opleiding tijdens de
Ioopbaan gevoIgd en 1=wel een opleiding tijdens de loopbaan gevolgd (dit is
tijdens een baan of tijdens een onderbrekingsperiode);

X7 Aantal arbeidsuren in buidige baan, varierend van 1 tot en met 54 uur per week;
X, Aanwezigheid kinderen, een dichotome variabele waarbij O=geen kinderen en

1= een of meer kinderen.

Met de R2 wordt de proportie van de variantie in de afhankelijke variabele
aangegeven, die wordt verklaard door de onafhankelijke variabelen in het
model. Met dit model (zie tabel 4.8) wordt dus 61% van de variantie in de
huidige arbeidsposities van vrouwen verklaard. Dar is veel.

Een regressie-coefficient (zie de eerste kolom in tabel 4.8) kan gelezen
worden als de omvang van de verandering die optreedt in de verwachte
huidige arbeidspositie als de onafhankelijke variabele met een eenheid
toeneemt. Omdat de eenheden waarin de variabelen zijn gemeten
verschillend zijn - sommige in jaren anderen in uren en weer andere zijn
categorische dichotomen - is aan de hand van deze coefficienten moeilijk
te zien wat het relatieve effect is. Dit kan wel aan de hand van de
gestandaardiseerde beta-gewichten, die in de tweede kolom zijn gepresen-
teerd. Omdat die berekening wordt beinvloed door de correlaties van de
onafhankelijke variabelen geven ze niet in absolute zin het belang van de
verschillende onafhankelijke variabelen weer, maar wel in relatieve zin en
zijn ze derhalve onderling vergelijkbaar.

De variabelen startkapitaal en startfunctie blijken het meest bij te dragen
aan de verklaarde variantie in de huidige arbeidspositie. Relatief gezien
bemvloedt de variabele startjunctie verreweg het meest de variantie in de
huidige arbeidspositie. Er is sprake van een positief effect: een SEI-punt
meer in de eerste baan betekent een toename van 0.61 SEI-punt in de
huidige baan. Een haag startniveau houdt dus in dat men nu oak op een
haag niveau werkzaam is. Daarmee wordt de startfunctie-hypothese (7)
ondersteund. In de regressie-analyse is bij de berekening van de invloed van
de eerste baan op de huidige baan gecontroleerd voor de andere variabelen.
Dus bij constanthouding van de andere invloeden blijkt de start van de
loopbaan in sterke mate te bepalen hoe de loopbaan verder zal verlopen.
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Tabel 4.8.
Meervoudige regressie van huidige arbeidsmarktpositie (uitgedrukt in SEI) van
betaald werkende vrouwen tussen 30 en 46 jaar op enkele onafhankelijke
variabelen.

Onafhankelijke variabelen Regressie- Gestand.
coefficient regressie-

coef f ic ient
b beta

.42 ** .17

-3.67 ** .. 15

-2.66 * -.12

.08 .09

.61 ** .53

(1.00)** .26
-5.20 - .09
·1.34 -.05
'4.18 - .13

5.90 .11
9.69 .14

-0.65 - .03
1.54 .05
- - - .

5.88 ** .19
. .18 -.09

4.00
R2 .61
N= 280

Leeftijd (in jaren)

Aanwezigheid kinderen

Onderbreking

Arbeidsuren in huidige baan

Startfunctie (SEI)

Startkapitaal
lagere school
mayo
lagere beroepsopleiding
havo, mms
vwo, hbs
middelbare beroepsopleiding
hogere beroepsopleiding
wetenschappelijke opleiding

Additionele scholing

Werkervaring (in jaren)

Constante

Overschrijdingswaarde:
** = p<.01 * = p<.05

Ook de variabele startkapitaal is sterk van invloed op de huidige arbeidspo-
sitie.' Deze invloed is over het geheel genomen (zie beta) positief. Hoe

Startkapitaal is een categorische variabele. De coefficienten van de
categorieen zijn met de waarden van de variabele vermenigvuldigd en bij
elkaar opgeteld. Dit levert derhalve een regress ie-coefficient van lop.
Voor het (total e) relatieve effect van deze variabele moet naar de gestan-
daardiseerde coefficient gekeken worden. In de tabel is te lezen dat het
totaal van dit relatieve gewicht van de variabele startkapitaal .26 is.
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hoger het initiele opleidingsniveau, des te hoger is de huidige arbeidspositie.
Hiermee wordt de eerste startkapitaal-hypothese (6a) ondersteund.

Daarnaast dragen additionele scholing, leeftijd, aanwezigheid van kinderen
en onderbreking van de beroepsloopbaan bij aan de verklaarde variantie in
de huidige arbeidspositie. Als men in een opleiding heeft gemvesteerd
tijdens de loopbaan is de huidige arbeidspositie gemiddeld 5.88 SEI-punten
hoger dan wanneer men niet zo'n investering heeft gedaan. Dit is sterke
een aanwijzing dat vervolgopleidingen belangrijk zijn voor het loopbaan-
verloop van vrouwen. We komen hier in het volgende hoofdstuk op terug.
Hier kunnen we er op wijzen dat de derde investering-hypothese (2c) met
deze positieve invloed ondersteund wordt. Het toenemen van de leeftijd
met een jaar betekent een stijging van .42 SEI-punt. We veronderstellen dat
met de variabele lee/tijd levenservaring wordt gemeten en dat een toename
van levenservaring bij kan dragen aan een hogere arbeidspositie. Het hier
gevonden positieve effect lijkt die veronderstelling te onderschrijven
(tweede levensfase-hypothese (4b)). Daarentegen veronderstellen we ook dat
meer werkervaring tot hogere arbeidsposities zullen leiden (werkervaring-
hypothese (8)). Dit wordt met de analyse niet onderschreven. Werkervaring
doet er voor de huidige arbeidspositie van vrouwen niet toe: het effect dat
wordt gevonden blijkt niet significant. De theoretische en empirische
inzichten weergegeven in Hoofdstuk 2 wijzen juist op een belangrijke
inbreng van werkervaring als een vorm van 'human capital' die wordt
'beloond' door arbeidsorganisaties, terwijllevenservaring ook als relevant
'human capital' wordt beschouwd, maar met een geringer effect voor de
'beloning'."

Van der Burg concludeert in haar onderzoek naar loopbaanverschillen
tussen mannen en vrouwen binnen een universitaire organisatie, dat
menselijk kapitaal waarover werknemers beschikken een belangrijke rol
speelt bij zowel de allocatie als de beloning. Maar bij vrouwen speelt
ervaring een rol in het verwerven van hogere functies en/of beloning
terwijl bij mannen vaker senioriteit leidt tot hogere functies en/of beloning
(Van der Burg 1992:163-164). Ook Mincer en Polachek (1974) en Schippers
(1987) hebben geconstateerd dat voor de bepaling van de beloning van
vrouwen werkervaring en niet leeftijd de belangrijkste factor is. In dit licht
bezien is het merkwaardig te noemen dat werkervaring er niet en leeftijd

We wijzen er nogmaals op dat in de eerder genoemde 'human capital'
onderzoeken lonen het meetniveau vormen. In ons onderzoek is dat de
Sociaal-Economische Index van de beroepen.
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er wel toe doet in de hier gepresenteerde vergelijking tussen vrouwen
onderling. Het roept de vraag op of we met de variabeIen leeftijd en
werkervaring wei meten wat we beogen. Is er hier wei sprake van een
levenservarings-effect? Is er wellicht sprake van een interactie tussen leeftijd
en ervaring? Of bemvloeden leeftijd en ervaring eIkaar zodanig dat het
effect van de ene afgevangen wordt door de andere variabele?

Op zoek naar een verklaring hebben we enkele controles uitgevoerd. De
variabele leeftijd correleert (.52) met de variabele werkervaring. Gezien
bovengenoemde veronderstellingen is dit ook logisch. Maar kan die
correlatie betekenen dat er een vertekening optreedt in de effecten van de
regressie vergelijking? Een nieuwe berekening van de regressie-vergelijking
met weglating van werkervaring en meeneming van leeftijd (en vice versa)
verandert nauwelijks iets aan de totale verklaarde variantie van het model.
Bij weglaten van de variabele ervaring blijft leeftijd significant bijdragen aan
de huidige arbeidspositie van vrouwen, bij weglaten van de variabele leeftijd
blijft werkervaring er nier toe doen. Dit wijst niet op een vertekening door
het opnemen van beide variabeIen.

Ter verdere controle zijn we nagegaan of er sprake is van een cohort-
effect. Daartoe is de leeftijdsvariabele in drie categorieen verdeeld, 'jongere'
vrouwen (30-34 jaar), een 'midden'categorie (35-39 jaar) en 'oudere'
vrouwen (40-45 jaar). Een regressie-berekening met meeneming van de
dummies 'jongere' en 'midden'-groep vrouwen ('oudere' vrouwen zijn de
referentie) levert een significant verschil op tussen de cohorten. De jongere
vrouwen nemen lagere arbeidsposities in dan de middengroep en de oudere
vrouwen. Ondertussen verandert er niets wezenlijks aan het partiele effect
van werkervaring, deze variabeIe levert nog steeds geen bijdrage aan de
huidige arbeidspositie van vrouwen.

Vervolgens zijn we nagegaan of er sprake is van een interactie tussen de
variabelen ervaring en leeftijd? Het opnemen van deze interactie-term biedt
geen relevante verklaring. De regressie-coefficienten zijn niet significant;
interactie van deze variabelen draagt niets bij aan de verklaarde variantie.

De variabele werkervaring is voor onderbrekers, ten behoeve van een
vergelijking met doorwerkers, samengesteId als het aantal jaren van de

De beide variabelen waartussen we een interactie veronderstellen zijn met
elkaar vermenigvuldigd. De leeftijdscohorten 'jong' en 'midden' zijn
vermenigvuldigd met ervaring en in een regressie-vergelijking met de
andere onafhankelijke variabelen opgenomen. 'Oudere'vrouwen x ervaring
fungeerde daarbij als referentie-categorie.
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eerste werkperiode, plus het aantal jaren van de hernieuwde werkperiode
na de onderbreking. De twee werkervaringsperioden samen kunnen echter
een neutraliserende uitwerking hebben op het te meten effect voor die
huidige arbeidspositie, In een grafiek uitgezet wordt dit neutraliserende
effect zichtbaar (zie figuur 4.1 in paragraaf 4.4.2). De eerste werkperiode
laat een gestage stijging van SEI zien. Hetzelfde geldt voor de hernieuwde
werkervaring, maar die is op een lager niveau ingezet dan het moment
waarop de arbeidsmarkt voor een onderbreking is verlaten. Door het niet
opnemen van tussenposities (laatste baan v66r onderbreking en eerste baan
na onderbreking), maar alleen eerste en huidige baan, middelt werkervaring
zo uit dat meer ervaring geen stijging van SEI voor onderbrekers oplevert.
Een splitsing van deze ervaringsperioden zou beter recht doen aan effecten
van werkervaring voor de huidige arbeidsposities van onderbrekers. Een
vergelijking met doorwerkers is dan echter niet mogelijk en dat is hier de
centrale opzet. Dat er een positief effect van werkervaringsperiode uit zou
moeten gaan op de arbeidsposities is plausibel en wordt hier mogelijk
ondersteund door het wel gemeten positieve effect van leeftijd. Dat het
effect in dit model verdwijnt, moet geweten worden aan de samenstelling
van de variabele.

De beschrijving van de regressie-analyse vervolgend, zien we dat het
aantal arbeidsuren in de huidige functie er voor de huidige arbeidspositie
niet toe doet. De coefficient verwijst naar een lichte stijging in SEI als men
meer uren werkt, maar deze toename is statistisch net niet significant (t-
waarde= 1.89, p= .06).6 Dit is eveneens in tegenstelling tot de verwachting
die is weergegeven in de arbeidsomvang-hypothese (5), maar in dit kader
wel verklaarbaar. In de SEI-scores is geen verschil aan te geven tussen
bijvoorbeeld secretaresses die in deeltijd of secretaresses die in voltijd
werken. In de praktijk kan de laatste betere arbeidsvoorwaarden en betere
perspectieven hebben dan de eerste, zonder dat dit tot uitdrukking komt
in de SEI op dit moment. De SEI-scores geven de huidige arbeidsposities
weer voor een drietal aspecten van die posities (beroepsprestige, opleidings-
niveau en inkomen), maar meet niet alle lagen. Positieverschillen tussen
deeltijders en voltijders, die betrekking hebben op kwalitatieve verschillen
in functies met identieke SEI-scores, zuilen waarschijnlijk beter aangegeven

Dit betekent dat het gevonden gemiddelde verschil wel in de verwachte
richting loopt, maar dat het niet significant is, omdat het verschil aan
toeval geweten kan worden.
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kunnen worden als arbeidsvoorwaarden mee worden genomen in de bepa-
ling van arbeidsposities, In Hoofdstuk 6 zullen we hier verder op ingaan.

Aan de andere kant biedt het uitblijven van een relevante invloed van
het aantal arbeidsuren op de huidige arbeidspositie steun voor de veronder-
stelling dat in Nederland deeltijdwerk ook mogelijk is op hogere functieni-
veaus en dus niet hoofdzakelijk beperkt is tot lagere functies, zoals
bijvoorbeeld voor de Britse situatie is geconstateerd (zie Dex 1987). Ook
hier zullen we in Hoofdstuk 6 op terugkomen.

Aangezien wordt verondersteld dat het arbeidsmarktgedrag van vrouwen
wordt bemvloed door de aanwezigheid van kinderen, is ook gekeken of de
huidige arbeidspositie daardoor wordt beinvloed. Dat blijkt inderdaad zo
te zijn. Als men een of meer kinderen heeft, kost dat vrouwen gemiddeld
3.67 SEI-punten in hun huidige arbeidspositie, in vergelijking met vrouwen
die geen kinderen hebben en wederom als constant wordt gehouden voor
de andere onafhankelijke variabelen. Daarmee wordt de eerste levensfase-
hypothese ondersteund (4a).

Wat kunnen we nu op grond van de regress ie-analyse zeggen over het
effect van onderbreking van de beroepsloopbaan?

4.3.3. Effect van onderbreking van de beroepsloopbaan

Het hoofddoel van de analyse is te onderzoeken wat het effect is van een
onderbreking in de beroepsloopbaan voor de verwachte huidige arbeids-
posities van vrouwen (onderbreking-hypothese (1a)). We zien in tabel 4.8
dat dit een negatief effect is. Bij constanthouding van de andere onafhanke-
lijke variabelen kost onderbreking vrouwen op dit moment in hun loop-
baan gemiddeld 2.66 SEI-punten.

Ongetwijfeld zal het negatieve effect groter zijn als wordt gemeten bij de
eerste positie bij herintreding. Nu hebben de onderbrekers weer nieuw
menselijk kapitaal opgedaan tijdens hun nieuwe werkperiode wat tot
verbetering van die herintredepositie kan hebben geleid. Niettemin wordt
juist in een vergelijking met doorwerkers duidelijk dat zij op dit moment
in hun loopbaan nog een achterstand hebben, een achterstand die ze
hebben opgelopen als gevolg van die onderbreking in het verleden.

Het negatieve effect van onderbreking van de beroepsloopbaan voor de
huidige arbeidspositie strookt met bevindingen van de 'human capital'
theorie waarin dit arbeidsmarktgedrag als de oorzaak wordt aangemerkt
waarop de arbeidsposities van mannen en vrouwen verschillen. Ook tussen
vrouwen onderling blijkt dus een verschil in het loopbaanverloop
aanwijsbaar dat wordt veroorzaakt door een tijdelijke afwezigheid van de



114 Hoofdstuk Vier -

arbeidsmarkt. Hiermee is echter niet gezegd dat de beroepsloopbaan van
doorwerkende vrouwen overeenkomt met die van mannen, noch dat de
verschillen tussen vrouwen onderling even groot zijn dan tussen mannen
en vrouwen. In deze studie kunnen we daarover geen uitspraak doen,
omdat we alleen de loopbanen van vrouwen hebben onderzocht. We
wijzen evenwel op de eerder geconstateerde bevinding dat ook de
verwachting dat vrouwen hun beroepsloopbaan zullen onderbreken,
ongeacht of ze dit wel of niet zullen doen, tot gedrag van selecteurs in
arbeidsorganisaties leidt, waardoor vrouwen in een achterstandspositie ten
opzichte van mannen terechtkomen.

Duur van de onderbreking

We gaan vervolgens na of de duur van de onderbreking het hier geconsta-
teerde 'overall' negatieve effect van onderbreking voor de huidige
arbeidsposities van vrouwen kan nuanceren. Met andere woorden, we
stell en de vraag of iemand die de loopbaan 'kort' onderbreekt minder aan
arbeidspositie verliest dan iemand die er 'lang' uit is geweest. Daartoe
hebben we een regressie-analyse uitgevoerd waarin alleen onderbrekers zijn
opgenomen en waarin de onafhankelijke variabele onderbreking is
vervangen door de variabele duur onderbreking? De duur van de onderbre-
king is uitgedrukt in het aantal jaren dat iemand de beroepsloopbaan
onderbroken heeft. Dan blijkt dat elk jaar eruit onderbrekers 1.05 5EI-
punten kost voor de huidige arbeidspositie. Daarmee wordt de derde
onderbreking-hypothese (lc) bevestigd.

Aanvankelijk verwachtten we dat de eerste jaren het hardste aan zouden
tikken en dat na een aantal jaren, bijvoorbeeld na drie jaren, de negatieve
effecten minder progressief zouden zijn. In dat geval zou de duur van de
onderbreking een curve-lineair verloop kennen in relatie tot de huidige
arbeidspositie. Dit is gecontroleerd door in de analyse dummies op te
nemen van een onderbrekingsperiode van 1 tot 4 jaar, 4 tot 7 jaar, 7 tot 10
jaar, 10 tot 13 jaar, 13 tot 16 jaar en de referentie 16 tot 20 jaar. De duur
van de onderbreking bleek redelijk lineair: ten opzichte van de referentieca-
tegorie waren de vrouwen met de kortste onderbrekingsduur het beste af
(1-4 jaar B=8.01) en dit liep af bij 4-7 jaar B=6.92; 7-10 jaar B=4.41, 10-13
jaar B=3.00 tot 13-16 jaar B=1.68).

Omdat deze analyse verder geen nieuwe of relevante gegevens opleverde
is deze niet in de tekst opgenomen.
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Op grond hiervan kunnen we conc1uderen dat elk jaar meer eruit extra
verlies aan SEI in de huidige baan betekent. De atrofie van 'human capital'
in de onderbrekingsperiode wordt dus omvangrijker met de jaren en dat
maakt een terugkeer op het oude niveau steeds moeilijker.

4.3.4. Effecten gemeten met de sociaal-economische index

Het statische analyse-model dat hier is gepresenteerd, ondersteunt vrijwel
alle hypothesen die op grond van het algemene theoretische model zijn
geformuleerd. De belangrijkste bevindingen van de analyse resumerend
waarin, in samenhang met andere mogelijk relevante variabelen, het belang
van onderbreking van de beroepsloopbaan is onderzocht, constateren we
dat startkapitaal en startfunctie sterk de huidige arbeidsposities van
vrouwen bepalen. Zij hebben een positief effect op het verloop van de
beroepsloopbaan. Ook investeringen in de vorm van opleidingen tijdens de
loopbaan (additionele scholing) hebben een positieve invloed op de huidige
arbeidsposities, Aanwezigheid van kinderen en onderbreking van de
beroepsloopbaan beinvloeden die arbeidsposities echter in negatieve zin.

In navolging van de 'human capital' theorie conc1uderen we derhalve dat
onderbreking van de beroepsloopbaan inderdaad een negatief effect heeft
op het vervolg van de loopbaan van vrouwen. Concluderen 'human capital'
onderzoekers dit op grand van verschillend arbeidsmarktgedrag van
mannen en vrouwen, hier blijkt dat vrouwen onderling oak significant
verschillende arbeidsposities innemen als gevolg van dit arbeidsmarktgedrag.
Een differentiatie van vrouwen blijkt zinvol. Niettemin onderschrijft deze
differentiatie het belang van de 'human capital' theorie voor een verklaring
van de arbeidsposities op grond van het handel en van het arbeidsaanbod
zelf. Bovendien onderschrijven we dat het negatieve effect groter is
naarmate men langer buiten het arbeidsproces blijft.

Anders dan deze effecten op te sporen aan de hand van beloningsver-
schillen, is met behulp van de sociaal-economische index eveneens een
negatief effect van onderbreking van de beroepsloopbaan gevonden.

4.4. Loopbanen van onderbrekers en doorwerkers

4.4.1. Het loopbaanverloop: van eerste naar huidige baan

In het voorgaande is achtereenvolgens gekeken naar verschillen tussen
categorieen vrouwen op grond van verschillend arbeidsmarktgedrag en naar
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effecten van onder meer dat gedrag voor de huidige arbeidspositie. In deze
paragraaf beschrijven we het loopbaanverloop van onderbrekers en
doorwerkers. Dit houdt in dat nu meerdere arbeidsposities in de loopbaan
onder de loep genomen worden en dat naar ontwikkelingen daartussen
wordt gekeken. Voor doorwerkers blijven die posities beperkt tot de eerste
en de huidige baan. Voor onderbrekers geldt dat ook de laatste positie voor
onderbreking en de eerste positie na onderbreking ten opzichte van de
andere posities vergeleken zullen worden. Enerzijds bespreken we het
loopbaanverloop van beide categorieen apart, anderzijds vergelijken we het
loopbaanverloop van beide categorieen onderling.

4.4.2. Gemiddelde beroepsloopbaan van onderbrekers en doorwerkers,
van start tot nu

In figuur 4.1. zijn gemiddelde SEI-scores van onderbrekers op vier
meetpunten en van doorwerkers op twee meetpunten in hun beroeps-
loopbaan weergegeven. De meetpunten zijn momenten in de loopbaange-
schiedenis van vrouwen die voor een ieder op een ander tijdstip liggen. In
de figuur zijn die tijdstippen teruggebracht tot een gemiddeld tijdspad voor
onderbrekers en een voor doorwerkers aan de hand van voor het
onderzoek relevante momenten in de loopbaangeschiedenis van beide
categorieen.

Een eerste blik op het aldus geconstrueerde loopbaanverloop toont dat
de loopbaan van doorwerkers gemiddeld korter is dan van onderbrekers.
Deze laatste groep is gemiddeld bijna vier jaar eerder op de arbeidsmarkt
gekomen. Dit is niet vreemd als we bedenken dat onderbrekers gemiddeld
een lager opleidingsniveau hebben (zie tabel 4.2), waardoor ze jonger met
hun eerste baan zijn begonnen dan de categorie doorwerkers.

Verder zien we dat de loopbaan van doorwerkers relatief gezien
progressiever verloopt dan van onderbrekers. Gemiddeld is de SEI-score
van doorwerkers bij de start van de beroepsloopbaan 46.30 en is deze in de
huidige functie opgelopen tot 49.38, een significante stijging van 3.08
punten (t=-5.26, p < .001) Bij onderbrekers betreft het gemiddelde scores
van 44.65 bij de start en 45.54 nu, een magere stijging van 0.89 punten
(t=-1.05, p> .05). Voor beide categorieen is niet echt sprake van een
carriere in de betekenis van opeenvolging van banen op een steeds hoger
plan qua prestige en beloning. De loopbanen van beide categorieen
vrouwen verlopen gemiddeld genomen vrij vlak, zij het dat de loopbaan
van doorwerkers wel significant is gestegen.
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De vlakke loopbaan van onderbrekers ondersteunt de 'human capital'
theorie dat vrouwen, met een onderbreking als toekomstperspectief, kiezen
voor beroepen waarvoor ze niet veel hoeven te investeren en waar ze in
terug kunnen keren zonder al te veel terug te vallen in positie en beloning.
Volgens Polachek en Siebert (1993) zijn dit vooral functies die een relatief
hoge beloning bieden bij de start, maar verder geringe doorgroeimogelijkhe-
den kennen. Het zijn veelal 'dead-end jobs' waar voor het merendeel
vrouwen in werkzaam zijn. Mannen en vrouwen die een loopbaan zonder
onderbrekingen voor ogen hebben, kiezen vaker voor banen met een lage
startbeloning maar met snelle groeimogelijkheden (in beloning en status).
Blossfeld's onderzoek ondersteunt het voorkomen van zo'n keuzepatroon
eveneens (1987). Hij toont aan dat vrouwen die doorwerken minder vaak
in typisch vrouwelijke beroepen te vinden zijn. De keuze van vrouwen
voor beroepen met een vlak profiel is, vol gens deze opvatting, een keuze
waarmee sterke negatieve effecten van onderbrekingen kunnen worden
omzeild. In onderstaande zullen we trachten na te gaan of er sprake is van
verschillen tussen onderbrekers en doorwerkers die wijzen op zo'n
anticipatie-effect.

Voor onderbrekers geldt dat zolang men participeert (startpositie tot en
met laatste positie veer onderbreking) men de SEI wel weet te verbeteren.
In deze periode vergaart men 'human capital' in de vorm van werkervaring
(gemiddeld 7,8 jaar) en eventueel ook met scholing tijdens een baan,
hetgeen wordt beloond met positieverbetering. In figuur 4.1 komt dat tot
uitdrukking in een gestegen SEI bij de laatste baan veer onderbreking ten
opzichte van de eerste baan (t=-3.63, p<.001). Onderbreking van de
beroepsloopbaan luidt echter een scherpe daling in: vergelijk laatste positie
veer onderbreking met eerste positie na onderbreking (t=3.45, p < .001).
Gerniddeld is men 8,2 jaar uit het arbeidsproces. Onderbrekende vrouwen
keren vervolgens terug in een baan op een niveau vergelijkbaar met dat
waarop hun loopbaan ooit is begonnen (t= 1.16, p> .05). Hernieuwde
participatie stuwt uiteindelijk de SEI-score weer omhoog: vergelijk eerste
positie na onderbreking met huidige positie (dat is de positie ten tijde van
de enquete) (t=-2.99,p< .01). Deze laatste stijging brengt onderbrekers wei
op het startniveau (t=-1.05, p > .05), maar (nog) niet voorbij het niveau van
vlak voor de onderbreking (t= 1.02, p> .05). Door de terugval direct na de
onderbrekingsperiode is de loopbaan van onderbrekers achteropgeraakt bij
die van doorwerkers en op dit moment, met een gemiddelde hernieuwde
werkervaring van 7,6 jaar, hebben ze die achterstand (nog) niet goed weten
te maken (t=2.98, p< .01).
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Figuur 4.1.
Onderbrekers en doorwerkers naar gemiddelde loopbaan in jaren van eerste
tot huidige arbeidspositie (SEI-scores)
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Doorwerkers, zo zien we in de figuur, starten hun loopbaan gemiddeld 1.5
SEI-punten hoger dan onderbrekers. Dit verschil is evenwel niet significant:
t= 1.47, p> .05). Met andere woorden, het lijkt er niet op dat vrouwen die
hun beroepsloopbaan onderbreken de voorkeur geven aan andere bercepen
dan vrouwen die hun loopbaan niet onderbreken. In Hoofdstuk 6 waar de
uitgeoefende beroepen uitgebreider aan de orde komen, zal duidelijk
worden dat er eerder sprake is van een keuze van alle vrouwen voor slechts
enkele beroepen en dat het onderbreken van de beroepsloopbaan niet via
de beroepskeuze te voorspellen valt. Op deze plaats constateren we dat er
geen bewijs is voor een anticipatie-effect als vrouwen onderling worden
vergeleken.

In figuur 4.1. is at te lezen dat onderbreking van de beroepsloopbaan
onderbrekers ten opzichte van doorwerkers op dit moment in hun
loopbaan 2.19 SEI-punten heeft gekost. Dit is de gemiddelde stijging in de
loopbaan van onderbrekers minus de gemiddelde stijging in de loopbaan
van doorwerkers. Maar we kunnen de figuur ook anders lezen. Als we
uitgaan van de hypothetische loopbaan die onderbrekers zouden hebben
kunnen afleggen als ze steeds zouden doorwerken, dienen we het huidige
verloop te vergelijken met de loopbaan zoals de doorwerkers die afleggen.
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In dat geval moeten we berekenen wat de gemiddelde SEI in de huidige
baan van doorwerkers is in vergelijking met de gemiddelde SEI in de
huidige baan van onderbrekers. Nu wordt beter zichtbaar hoe de huidige
verschillen in positie zijn. Het verschil tussen onderbrekers en doorwerkers
komt nu op gemiddeld 3.84 SEI-punten. Wat betekent dit nu v~~r de
loopbanen van de twee categorieen? Enkele voorbeelden van SEI-scores van
veel voorkomende beroepen onder vrouwen geven het belang van dit
gemiddelde verschil aan. Zo krijgt een hulp in de huishouding 30.0 SEI-
punten, een bejaardenverzorgster 35.0 en een verpleegster 46.3 punten. Een
administratief medewerkster scoort 45.3 punten in de index, terwijl dit
voor een secretaresse 48.8 punten is. Een onderwijzeres aan de basisschool
krijgt 58.1 SEI-punten, een docente aan de middelbare school 68.3 en een
hoofd van een school 70.3. Een gemiddeld verschil van 3.84 SEI in de
loopbaan van doorwerkers en onderbrekers is dan niet veel.

De hier gemaakte vergelijking van gemiddelde SEI bij start en huidige
arbeidsposities van onderbrekers en doorwerkers toont enerzijds een
ongunstiger verloop van de loopbaan voor onderbrekers. De lage gemiddel-
de arbeidspositie direct na de onderbreking onderschrijft de bevinding dat
onderbreking van de loopbaan dit ongunstiger verloop veroorzaakt.
Anderzijds is het geconstateerde gemiddelde verschil tussen onderbrekers
en doorwerkers op dit moment in de loopbaan, hoewel wel significant, niet
erg groot. De loopbanen ontlopen elkaar niet veel. Ook bij doorwerkers
is geen sprake van een grote stijging.

4.4.3. Differentiatie in loopbanen van onderbrekers en doorwerkers

Een meer gedetailleerde beschouwing laat zien dat de loopbaan van
onderbrekers en doorwerkers gedifferentieerder is dan op het eerste gezicht
uit de gemiddelden blijkt (zie tabel4.9.). Het is niet zo dat de loopbaan van
alle doorwerkers alleen maar stijgt en evenmin dat de loopbaan van aile
onderbrekers alleen maar daalt. Als we beide groepen met elkaar vergelij-
ken zien we dat ze vrijwel even vaak in SEI zijn gestegen; dit geldt voor
ongeveer 45% van de vrouwen in beide categorieen. Het eerder geconsta-
teerde gemiddelde loopbaanverschil tussen de groepen wordt verklaard
doordat onderbrekers in hun huidige positie ten opzichte van hun
startpositie vaker in SEI zijn gedaald, terwijl doorwerkers vaker hun SEI
op gelijk niveau hebben weten te handhaven.

De twee extremen in het loopbaanverloop van onderbrekers (een relatief
grote groep is gedaald en een relatief grote groep is gestegen) heffen voor
het gemiddelde elkaar op. De totale groep onderbrekers wist immers een
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kleine stlJgmg te realiseren. De extremen roepen een aantal vragen op.
Welke vrouwen dalen in 5EI, welke weten een stijging te realiseren en in
hoeverre hangen deze verschillen tussen vrouwen samen met een onderbre-
king in de beroepsloopbaan? Heeft onderbreking wel zo'n algemeen
negatief effect zoals wij eerder constateerden? Welke aspecten van het
loopbaanverloop zijn hierbij mogelijk (nog meer) van invloed?

Tabel 4.9.
Onderbrekers en doorwerkers naar loopbaanverloop tot dusverre. SEI van
huidige baan vergeleken met SEI bij start van de loopbaan. (p < .01)

SEI Onderbrekers Doorwerkers Totaal
n= % n= % n= %

Gedaald 38 32,5 18 10,3 56 19,2
Gelijk gebleven 27 23,1 78 44,8 105 36,1
Gestegen 52 44,4 78 44,8 130 44,7
Totaal 117 100,0 174 100,0 291 100,0

Het negatieve effect van onderbreking van de beroepsloopbaan wordt
geweten aan het verlies van 'human capital'. Maar niet iedereen beschikt
over dezelfde hoeveelheid menselijk kapitaal. Zijn op verschillen in omvang
van dit kapitaal ook verschillen in loopbanen tussen onderbrekers
onderling en doorwerkers onderling terug te voeren? De resultaten van de
regressie-analyse tonen aan dat dergelijke verschillen inderdaad positiever-
schillen met zich meebrengen. Om dergelijke verschillen inzichtelijk te
maken, beschrijven we hier een specifiek aspect van het 'human capital'
van vrouwen, namelijk opleidingsniveaus bij de start van de loopbaan. In
eerste instantie beschrijven we dit voor onderbrekers en doorwerkers
samen; daarna maken we wederom een onderscheid tussen beide catego-
rieen,

Uit de voorgaande analyses is gebleken dat de veronderstellingen dat het
initiele opleidingsniveau samenhangt met arbeidsparticipatiegedrag
(hypothese 6b) en met het verdere verloop van de beroepsloopbaan
(hypothese 6a) opgaan. Meer concreet betekent dit dat hoe hoger het
opleidingsniveau bij de start van de loopbaan is, des te vaker vrouwen
blijven doorwerken. Het betekent ook dat het niveau van het startkapitaal
een indicatie is voor het niveau waarop vrouwen nu werkzaam zijn.



- Onderbreking van de beroepsloopbaan 121

Voortbordurend op deze bevindingen veronderstellen we dat laag opge1eide
vrouwen in lage startposities terechtkomen, waarin weinig mogelijkheden
zijn om naar hogere niveaus door te stromen. Hierdoor zal hun verdere
loopbaan vlakker verlopen dan van vrouwen die op midde1hoog en hoog
niveau geschoold zijn. Omgekeerd vermoeden we dat midde1hoog en hoger
opgeleide vrouwen, die op betere posities hun loopbaan starten, daarin
meer mogelijkheden hebben om door te stromen naar hogere niveaus.

Figuur 4.2.
Het loopbaanverloop (uitgedrukt in SEI) van vrouwen naar drie niveaus in
initiele opleiding
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Lbo = lagere school, lagere algemene en beroepsopleidingen en mayo.
Mbo = havo, mms, vwo, hbs, middelbare beroepsopleiding.
Hbo = hogere beroepslopleiding en wetenschappelijke opleiding.

Uitsplitsing van het startkapitaal in drie niveaus levert evenzovee1
gemiddelde loopbanen op (zie figuur 4.2). Overeenkomstig het opleidings-
niveau laag, middelhoog en hoog treffen we de vrouwen aan in banen op
een relatief laag, middelhoog en hoog SEI-niveau. De gemiddelde SEI van
de startpositie van laag en midde1hoog opgeleide vrouwen ontlopen elkaar
niet zoveel (2.09 verschil, t=-2.28, p< .05). Daarmee vergeleken is de
gemiddelde startpositie van hoog opgeleide vrouwen veel hoger (ten
opzichte van midde1hoog opgeleiden is het verschil13.16, t=-9.39,p < .001).
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Gemiddeld starten de laag opgeleide vrouwen hun loopbaan met een SEI-
score van 42.01 en is deze toegenomen tot 43.26 in de huidige functie. Dit
is geen substantiele stijging (t=-1.85, p> .05). Ook het verschil tussen de
eerste en huidige baan van de hoog opgeleide vrouwen is te verwaarlozen
(57.26 bij de start en 58.44 nu; t=-0.97, p> .05). De vrouwen met een
middelhoog opleidingsniveau zijn ten opzichte van hun startpositie nu het
meest gestegen (van 44.10 tot 47.82), maar ook deze stijging is, hoewel
significant, niet erg groot (t= -4.46, p < .001). De veronderstelling dat de
loopbaan van laag opgeleiden vlakker zal verlopen dan van hoog opgeleiden
blijkt niet op te gaan. Niet alleen laag opgeleide vrouwen kennen een vlak
loopbaanverloop, maar dit geldt ook voor hoog opgeleide vrouwen.
Vrouwen met een rniddelhoog startkapitaal verschillen enigszins omdat zij
een geringe stijging in hun loopbaan kennen.

Figuur 4.3.
Het loopbaanverloop (uitgedrukt in SEI) van doorwerkers en onderbrekers
naar drie niveaus in startkapitaal
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Voor de afbakening van lbo, mbo en hbo zie de noot bij figuur 4.2.

Onderbreking van de beroepsloopbaan levert vrouwen verlies aan SEI op,
zo weten we. Verschillen de loopbanen van laag, rniddelhoog en hoog
opgeleide onderbrekers en doorwerkers net zo van elkaar, als dat de
loopbanen van de gehele categorie onderbrekers afwijkt van die van



- Onderbreking van de beroepsloopbaan 123

doorwerkers? Met andere woorden heeft onderbreking eenzelfde negatief
effect voor vrouwen met verschillende opleidingsniveaus?

In figuur 4.3. is zichtbaar dat onderbrekers en doorwerkers met een
vergelijkbaar startkapitaal de loopbaan met een vergelijkbare SEI-score
beginnen." In de huidige baan hebben zowellaag, als middelhoog en hoog
opgeleide onderbrekers gemiddeld lagere SEI-scores dan laag, middelhoog en
hoog opgeleide doorwerkers, maar deze verschillen zijn niet significant." Dit
wijkt af van het eerder geconstateerde algemene negatieve effect van
onderbreking, maar er zijn relevante gradatieverschillen aanwijsbaar tussen
vrouwen met een verschillend opleidingsniveau.

Als de huidige arbeidsposities van de in drie opleidingscategorieen
verdeelde onderbrekers worden vergeleken met die van de doorwerkers,
kan het relatieve verlies als gevolg van onderbreking van de beroepsloop-
baan worden weergegeven. De verwachting is dat hoe hoger de initiele
opleiding des te hoger zal het verlies aan SEI zijn bij een onderbreking.

De hoog opgeleide onderbrekers blijken dan ten opzichte van de hoog
opgeleide doorwerkers inderdaad relatief de grootste achterstand opgelopen
te hebben (zie tabel 4.10). Vervolgens constateren we dat niet de op
middelhoog niveau opgeleide onderbrekers, maar, in tegenstelling tot de
verwachting, juist de op het laagste niveau opgeleide onderbrekers relatief
grotere achterstand hebben opgelopen ten opzichte van doorwerkers op de
betreffende opleidingsniveaus.

Het niet verwachte loopbaanverloop van de categorie middelhoog
opgeleide onderbrekers vereist nadere studie. We zullen er in de volgende
hoofdstukken, op zoek naar een verklaring, nog op terugkomen. Op deze
plaats constateren we op grand van de relatieve verschillen dat onderbre-
king niet voor alle vrouwen eenzelfde uitwerking heeft.

Samenvattend constateren we dat een gedifferenrieerde vergelijking van her
loopbaanverloop van onderbrekers en doorwerkers naar drie opleidingsni-

Verschillen tussen startposities van laag, middelhoog en hoog opgeleide
doorwerkers en onderbrekers zijn nergens significant. T-toetsen leveren
hier het volgende op: met lbo: t=-0.26, p> .05; met mbo: t=0.18, p > .05;
met hbo: t=0.45, p>.05.

T-toetsen van de huidige arbeidsposities van doorwerkers en onderbrekers
op verschillende opleidingsniveaus leveren evenmin significante verschillen
op. Voor vrouwen met lbo geldt dat t= 1.55, p> .05, mbo t =0.30, p> .05
en hbo t= 1.96, p> .05.
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veaus geen significante verschillen tussen onderbrekers en doorwerkers
oplevert. Maar tegelijkertijd constateren we dat er wel relatieve verschillen
zijn in het loopbaanverloop van vrouwen met verschillend startkapitaal, op
grond waarvan we concluderen dat het algemene negatieve effect van
onderbreking niet voor alle categorieen onderbrekers in dezelfde mate
opgaat.

Tabel 4.10.
Gemiddelde SEI-scoresvan doorwerkers en onderbrekers bij eerste en huidige
arbeidspositie, en verschil tussen huidige en eerste arbeidspositie, naar
startkapitaal

Opleidingsniveau
bij begin loopbaan

Ooorwerkers Onderbrekers

tIm lbo
havo, vwo, mbo
hbo, acado
onbekend
totaal

Gemiddelde SEI-scores Gemiddeld SEI-scores
Start Nu n= Start Nu n=
41.68 44.17 63 42.20 41.98 54
44.02 48.37 62 43.97 47.48 45
57.56 59.94 43 56.46 54.39 16

6 2
46.30 49.38 172 44.65 45.54 117

Verschil Nu-Start Verschil Nu-Start
tIm lbo
havo, vwo, mbo
hbo, acado
totaal

+2.49
+4.35
+2.38
+3.08

-0.22
+3.51
-2.07
+0.89

Juist vanwege de geringe verschillen tussen de categorieen vrouwen met een
laag, middelhoog en hoog startkapitaal, constateren we bovendien dat de
loopbanen van vrouwen vrij vlak verlopen. Het verschil tussen startpositie
en huidige positie van laag, middelhoog en hoog opgeleide vrouwen is niet
groot. Dit geldt in sterkere mate voor onderbrekers dan voor doorwerkers,
maar ook die laatsten hebben de drie opleidingsniveaus beschouwend, hun
arbeidsposities gemiddeld niet echt substantieel weten te verbeteren.
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4.5. Conclusies

In dit hoofdstuk staat het arbeidsmarktgedrag onderbreking van de
beroepsloopbaan centraal. Onderzocht is of onderbreking van de beroeps-
loopbaan een negatief effect heeft op het loopbaanverloop van vrouwen.

Allereerst is, via bivariate analyses, nagegaan of vrouwen die onderschei-
den kunnen worden op grond van dat arbeidsmarktgedrag ook te onder-
scheiden zijn op persoonlijke achtergrond en menselijk kapitaal factoren.
Dit blijkt op te gaan voor het merendeel van de onderzochte kenmerken.
Op grond van de gevonden verschillen en overeenkomsten hebben we
geconcludeerd dat onderbrekers en doorwerkers van elkaar te onderschei-
den categorieen arbeidsaanbod vormen. Voor een verklaring van de arbeids-
posities die vrouwen verwerven, zijn deze overeenkomsten en verschillen
relevant. Het betrekken van deze gegevens in multivariate analyses maakt
het mogelijk het relatieve effect van onderbreking van de beroepsloopbaan
te onderzoeken.

Vervolgens is dit arbeidsmarktgedrag onderzocht in samenhang met de
relevante persoonlijke achtergrond en 'human capital' bagage via regressie-
analyse. De huidige arbeidspositie van vrouwen vormt daarin de afhankelij-
ke, de te verklaren, variabele. De variantie in de huidige arbeidspositie van
vrouwen blijkt voor een groot deel te worden verklaard door de relevant
veronderstelde invloeden. Gecontroleerd voor die invloeden concluderen
we dat er een zelfstandige invloed uitgaat van onderbreking van de
beroepsloopbaan op de huidige arbeidspositie van vrouwen. Die invloed is
negatief. Vrouwen die hun beroepsloopbaan onderbreken hebben als gevolg
van dat arbeidsmarktgedrag op dit moment in hun loopbaan een achter-
stand ten opzichte van vrouwen die steeds geparticipeerd hebben.
Bovendien maakt het voor die achterstand uit hoe lang men de beroeps-
loopbaan onderbroken heeft.

Daarnaast blijken ook andere kenmerken en factoren relevant voor de
verwachte arbeidsposities van vrouwen. Hoe hoger het opleidingsniveau bij
de start van de loopbaan en hoe hoger de eerste baan des te hoger is de
huidige arbeidspositie. Hetzelfde geldt als men een opleiding heeft gevolgd
tijdens de loopbaan. Een toename in leeftijd heeft eveneens een positief
effect op de huidige arbeidspositie, maar aanwezigheid van kinderen heeft
juist een negatief effect.

Twee relevant geachte variabelen, namelijk werkervaring en het aantal
arbeidsuren in de huidige baan, blijken er, rekening houdend met de andere
variabelen, voor de huidige arbeidspositie van vrouwen uiteindelijk niet toe
te doen.
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Aan de hand van het materiaal uit de eerdere analyses is vervolgens in
figuren en tabellen inzichte1ijk gemaakt waar de loopbanen van onderbre-
kers en doorwerkers uit elkaar gaan lopeno De onderbreking springt ook
daarbij naar voren als het punt waarop de loopbaan van vrouwen een
neerwaartse impuls krijgt. Niettemin lopen de loopbanen van onderbrekers
en doorwerkers niet vee1 uit e1kaar en vertoont het loopbaanverloop van
doorwerkers slechts geringe progressie.

Dit kan een artefact van de gebruikte index zijn. De sociaal-economische
index is immers niet altijd op het niveau van beroepen gemeten. Een stij-
ging of daling binnen een bepaalde beroepsgroep hoeft derhalve niet altijd
gepaard te gaan met een hogere of lagere SEI-score. De conclusie dat
onderbreking van de beroepsloopbaan die loopbaan negatief bemvloedt,
wordt hiermee geen gewe1d aangedaan. We1 dienen we er ons van bewust
te zijn dat het negatieve effect moge1ijk groter is dan hier is gemeten. Het
is echter niet uit te sluiten dat de loopbanen van vrouwen over het
algemeen inderdaad vrij vlak zijn. Uit andere empirische studies komt
immers eveneens naar voren dat de loopbanen van vrouwen, in ieder geval
in verge1ijking met de loopbanen van mannen, weinig progressie kennen
(Martin & Roberts 1984; Dex 1987; Glebbeek 1993).

Dit maakt nieuwsgierig naar een meer concretere invulling van de
loopbanen van vrouwen. Het is nu moeilijk te visualiseren wat voor
beroepen en functies ze gedurende hun loopbaan uitoefenen, of wat voor
verschillen er optreden tussen onderbrekers en doorwerkers. Die concretere
invulling komt aan bod in hoofdstuk 6.

Combinaties van positief en negatief werkende invloeden hebben echter
als resultaat dat sommige vrouwen er beter voor staan dan anderen. In het
laatste dee1van dit hoofdstuk is derhalve toegespitst op deelcategorieen van
onderbrekers en doorwerkers. Uit het daar gepresenteerde voorbeeld van
het loopbaanverloop van vrouwen, als resultaat van de combinatie van
startkapitaal met arbeidsmarktgedrag kunnen we afleiden dat, hoewe1
onderbreking een algemeen negatieve uitwerking heeft, die uitwerking kan
verschillen naar ge1ang de 'human capital' bagage. In het volgende
hoofdstuk zal de invloed van de die bagage - en dan met name investerin-
gen in scholing - onderwerp van studie zijn.



5 Investeringen in het 'human capital'

5.1. Inleiding

In 'human capital' onderzoeken wordt verwezen naar het belang van
investeringen in het menselijk kapitaal voor de loopbaanperspectieven van
werknemers in arbeidsorganisaties (zie Hoofdstuk 2). In het algemeen
verwijzen dergelijke investeringen naar verwerving van kennis en
vaardigheden die aanvankelijk meer kosten dan baten met zich mee zullen
brengen, maar die worden gedaan omdat op termijn hogere baten verwacht
kunnen worden (Becker 1975). Onder investeringen in het 'human capital'
vallen dan tijdens een baan opgedane werkervaring en opleidingen die zijn
gevolgd voorafgaand, tijdens of tussen betaalde werkzaamheden.

Het doen of nalaten van dergelijke investeringen wordt als sterk
gekoppeld aan bepaalde arbeidspatronen gezien. Vrouwen die verwachten
bij de geboorte van kinderen te zullen stoppen met betaald werk, zullen,
vol gens deze opvatting, minder startkapitaal verwerven omdat de kosten
dan nooit op zullen gaan wegen tegen de baten (Polachek & Siebert 1993).
Eerder hebben we al aandacht besteed aan dit verwachte anticipatie-effect.

Daarnaast zouden vrouwen minder investeren in opleidingen tijdens een
baan, wederom omdat ze niet verwachten er baat bij te hebben, maar ook
omdat het hen aan tijd ontbreekt als ze voor kinderen moeten zorgen. Het
mes snijdt hier aan twee kanten, want behalve het investeringsgedrag van
vrouwen zelf, zouden ook arbeidsorganisaties minder geneigd zijn te
investeren in (scholing van) vrouwen. Dit omdat zij een lager rendement
van dergelijke investeringen berekenen, aangezien ze verwachten dat
vrouwen hun baan zullen opgeven bij de geboorte van kinderen.

In diverse onderzoeken zijn deze investeringsverschillen tussen mannen
en vrouwen onderwerp van studie geweest. Recentelijk nog hebben
Polachek en Siebert (1993) de gevolgen van verschillend arbeidsmarktgedrag
en van verschillen in investeringen tussen beide seksen in kaart gebracht.
Onze aandacht gaat uit naar de vraag of er tussen vrouwen onderling
verschillen in arbeidsposities aanwijsbaar zijn, op grond van factoren die
in de 'human capital' theorie een verklaring bieden voor de ongelijke
posities van mannen en vrouwen. In het vorige hoofdstuk hebben we
daartoe onderzocht of vrouwen die hun beroepsloopbaan onderbreken
daarvan negatieve gevolgen ondervinden in het vervolg van hun loopbaan,
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als die loopbaan wordt vergeleken met vrouwen die blijven doorwerken.
Dat blijkt inderdaad het geval te zijn.

In dit hoofdstuk onderzoeken we mogelijke effecten van investeringen
in het 'human capital' op verschillende momenten in de levensloop van
vrouwen. Ons doel is tweeledig.

Enerzijds willen we toetsen of het doen van investeringen in het 'human
capital' in de vorm van additionele scholing in zijn algemeenheid, vrouwen
baten opleveren. Met andere woorden, we onderzoeken of er een positief
effect voor hun huidige arbeidsposities uitgaat van het volgen van
vervolgopleidingen tijdens de loopbaan (paragraaf 5.2). Daartoe vergelijken
we de huidige arbeidsposities van wei en niet investeerders. Zoals in het
vorige hoofdstuk worden hier onderbrekers met doorwerkers vergeleken.
Die vergelijking maakt het mogelijk effecten van additionele scholing los
te zien van effecten van onderbreking voor het loopbaanverloop.

Anderzijds willen we nagaan wat het effect is van specifieke investerin-
gen voor de huidige arbeidsposities van vrouwen. Die specifieke investerin-
gen betreffen opleidingen gevolgd tijdens de onderbrekingsperiode. Dit
onderzoeken we uiteraard alleen voor de categorie onderbrekers. Om het
effect van dergelijke investeringen te meten, vergelijken we onderbrekers
die een opleiding tijdens de onderbrekingsperiode hebben gevolgd met
onderbrekers die dat niet hebben gedaan. Dit onderwerp komt in paragraaf
5.3 aan bod.

Uiteindelijk gaat het ons in dit hoofdstuk vooral om dit laatste
probleem. We zoeken hier een antwoord op de tweede centrale onder-
zoeksvraag: dragen investeringen in het 'human capital' tijdens de onderbre-
kingsperiode bij aan een succesvolle herintrede? Succesvol verwijst dan naar
het vinden van een baan op of boven het oude niveau.

Merk op, dat het opdoen van werkervaring hier buiten de te onderzoeken
vormen van investeringen valt. Werkervaring wordt in deze studie als een
aparte variabele beschreven. Het gaat ons hier vooral om investeringen in
opleidingen.

In dit hoofdstuk zijn de kwaliteit en de duur van de gevolgde opleidin-
gen geen onderwerp van onderzoek. Of men al dan niet ooit een opleiding
in een bepaalde peri ode heeft gevolgd is in grote lijn de operationalisering
van een investering in 'human capital'. Een cursus van een week telt dan
even zwaar als een opleiding van drie jaar. Het mag duidelijk zijn dat dit
een groot verschil in loopbaanperspectieven op kan leveren, dat met onze
benadering onzichtbaar blijft. Het is evenwel op deze plek niet ons
oogmerk om de effecten van kwalitatief verschillende of meer of rnindere
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arbeidsmarktrelevante investeringsmogelijkheden in kaart te brengen. Her
is ons doel om het 'overall' effect van additionele scholing voor de
loopbaan te onderzoeken.

Onder additionele scholing vallen alle opleidingen die gevolgd worden
tijdens een baan of tijdens korte of langere perioden uit een baan, maar in
elk geval nadat de initiele opleiding is afgerond en men op de arbeidsmarkt
aktief is geworden. Het gaat wel om opleidingen die worden gevolgd met
het oog op verbetering van kennis en vaardigheden die relevant zijn voor
functies of beroepen. Hobbies en persoonlijke interesses vallen erbuiten.
Ten slotte is de volgende kanttekening op zijn plaats. Dit onderzoek is

gericht op vrouwen die een baan hebben. Onderbrekers die het niet lukt
terug te keren, zijn niet vertegenwoordigd. We weten derhalve niet hoe
groot het aandeel vrouwen is dat ondanks een investering tijdens de
onderbrekingsperiode werkloos is gebleven. Er is dus sprake van een
positieve selectie. Dit laat evenwel onverlet dat over vrouwen, die een baan
hebben gevonden, uitspraken gedaan kunnen worden wat betreft effecten
van investeringen voor de ingenomen arbeidsposities. Hiertoe worden de
arbeidsposities van investeerders onder hen vergeleken met die van niet-
investeerders.

5.2. Investeringen tijdens de levensloopbaan;
onderbrekers en doorwerkers vergeleken

5.2.1. Arbeidsposities gedurende de beroepsloopbaan en investeringen in het
'buman capital'

In Hoofdstuk 4 blijkt uit de regressie-analyse dat het volgen van additionele
scholing tijdens de gehele loopbaan een positief effect heeft voor de huidige
arbeidsposities van vrouwen in het algemeen. Onderbrekers en doorwer-
kers zijn daar samen genomen. Een tegen elkaar afzetten van doorwerkers
en onderbrekers op grond van het al dan niet gemvesteerd hebben in
additionele scholing gedurende die loopbaan, levert interessante overeen-
komsten en verschillen in arbeidsposities tussen en binnen beide categorieen
op.

Doorwerkers: niet en wei geinuesteerd tijdens de loopbaan

Op het moment van de loopbaan dat via dit onderzoek is gemeten, ver-
schillen investerende doorwerkers significant van niet-investerende door-
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werkers (t=-4.19, p<.01). In feite zijn niet-investerende doorwerkers
blijven hangen op het niveau waarop hun loopbaan is begonnen (t= .30,
p> .05). De beroepsloopbaan van investerende doorwerkers bevindt zich
daarentegen in een stijgende lijn. Het verschil tussen start en huidige positie
is statistisch significant (t=-5.83, p< .01). Investeren in scholing legt
doorwerkers geen windeieren.

TabeI 5.1.
GemiddeIde SEI-scores van doorwerkers bij de eerste en huidige baan naar het
wei of niet investeren in een opleiding tijdens de loopbaan

Doorwerkers SEI-scores van arbeidspositie bij
Start Nu N=

Niet geYnvesteerd in scholing
!.Ielgei"nvesteerd in schol ing
Totaal

42.06
47 _12
46.30

41.68
50.88
49.38

28
144
172

Het is overigens opmerkelijk dat de niet en wel investerende doorwerkers
al bij de startpositie verschillen ((t= -2.24, p < .05). Vanuit het arbeidsaanbod
gezien, is het een plausibele gedachte dat vrouwen die niet kunnen of
willen doorleren in de lagere functieniveaus terechtkomen en daar - zonder
additionele scholing - ook zullen blijven. Vanuit de vraagzijde bezien, zal
voor functies in de lagere niveaus minder initiele scholing benodigd zijn.
Omdat het in de regel evenmin functies zijn waar een carrierepad aan
gekoppeld is, zijn het geen functies waarvoor in de arbeidsorganisaties
scholingsprogranuna's worden aangeboden. Het verschil in loopbaanont-
wikkeling van niet en wel investerende doorwerkers is daarmee waarschijn-
lijk niet aIleen een kwestie van willen of kunnen, maar ook van mogen.

Onderbrekers: niet en we! gei"nvesteerd tijdens de loopbaan

In tabel 5.2 is zichtbaar dat er bij de start van de Ioopbaan geen significant
verschil is tussen onderbrekers die niet en wel investeren in additionele
scholing tijdens de Ioopbaan (t= -0.89, P > .05). Ook bij de laatste baan v66r
de onderbreking komen beide groepen nog overeen (t=-1.56, p > .05). In de
eerste positie na de onderbreking, bij de herintrede dus, treden echter wel
verschillen op (t=-3.18, p< .01). De loopbaan van niet en wel investerende
onderbrekers loopt vanaf dat punt uiteen en dit verschil is ook nu, in de
huidige baan, nog duidelijk zichtbaar (t=-3.59, p< .01).

Het loopbaanverloop van niet-investerende onderbrekers kent een
regressief karakter: ten opzichte van de startpositie is hun huidige positie
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significant lager (t= 3.03, p < .01). De onderbrekingsperiode is duidelijk het
moment waarop de daling zich inzet (na t.o.v. v66r onderbreking: t=5.21,
p< .001).

Tabel 5.2.
Gemiddelde SEI-scores van onderbrekers op verschillende momenten in hun
beroepsloopbaan naar het wei of niet investeren in een opleiding tijdens de
loopbaan

Onderbrekers SEI-scores van arbeidspositie bij
Start Voor: Na: Nu N=

onderbreking

Niet geinvesteerd in scholing
WeI geinvesteerd in scholing
Totaal

43.15
44.92
44.65

43.43
46.67
46.16

37.39
44.95
43.76

37.98
46.92
45.54

18
99

117

Hoewel de loopbaan van investerende onderbrekers progressief verloopt
(vergelijk startpositie met huidige positie, t=-2.19, p< .05), he eft de
onderbreking ook hier een negatief effect, waardoor de loopbaan als het
ware over is gedaan (zie ook figuur 5.1).

Doorwerkers en onderbrekers: niet en wei geinvesteerd tijdens de loopbaan

Als het gemiddelde verloop in de loopbaan (stijging of daling) van de niet-
investerende doorwerkers en onderbrekers wordt vergeleken, constateren
we een aanzienlijk verschil. De gemiddelde daling in de loopbaan van niet-
investerende doorwerkers (SEl nu - SEl start) is 0.38 SE1, de gemiddelde
daling bij niet-investerende onderbrekers is 5.17 SEl (t=2.27, p< .05). De
loopbaan van deze laatste groep kent een behoorlijk regressief karakter.
Verwijzend naar de bevindingen in het vorige hoofdstuk, kan onderbreking
van de beroepsloopbaan aangewezen worden als een belangrijke verkla-
ringsgrond voor deze neergang.

Bij de investerende doorwerkers en onderbrekers is daarentegen sprake
van een gemiddelde stijging in de loopbaan (SEl nu - SEl start). Doorwer-
kers zijn gemiddeld 3.76 SE1-punten gestegen, onderbrekers 1.99, maar
beide categorieen verschillen hierop niet significant (t= 1.58, p> .05). Ze
verschillen echter wel als beider startpositie en beider huidige positie
vergeleken worden. Dan onderscheiden de categorieen zich niet op
startpositie (t= 1.81, p> .05), maar wel op huidige positie (t=2.96, p < .01).
Investerende doorwerkers hebben op dit moment dus significant hogere
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arbeidsposities dan investerende onderbrekers, maar er is geen sprake van
grote verschillen in loopbaanontwikkeling.

De vergelijking van onderbrekers en doorwerkers met betrekking tot
investeringen maakt duidelijk dat additionele scholing in het algemeen
positieve resultaten oplevert voor het vervolgen van de loopbaan (vergelijk
in figuur 5.1 huidige positie met startpositie van de verschillende categorie-
en). De vergelijking maakt tevens duidelijk dat verschillen in arbeidsposities
tussen de investerende onderbrekers en doorwerkers verklaard moeten
worden uit het verschillende arbeidsmarktgedrag: onderbreking van de
beroepsloopbaan. Immers, pas na de onderbreking beginnen de loopbanen
van beide categorieen uit elkaar te lopeno Tegelijkertijd wordt hier opnieuw
onderstreept dat de verschillen klein zijn: ook de gemiddelde loopbaan van
investerende en niet-investerende doorwerkers laat slechts een bescheiden
progressle zien.

Vrouwen die hun beroepsloopbaan onderbreken en gedurende hun hele
loopbaan niet investeren in additionele scholing zijn het slechtst af. De
combinatie van deze gedragingen heeft uitsluitend negatieve gevolgen voor
het loopbaanverloop.

Figuur 5.1.
Onderbrekers en doorwerkers die weI en niet geinvesteerd hebben tijdens de
loopbaan op verschillende momenten in hun beroepsloopbaan
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5.2.2. Startkapitaal en investeringen tn het 'human capital' tijdens de
loopbaan

Vanuit de 'human capital' gedachte dat in het kosten-baten plaatje van
onderbrekende vrouwen investeringen hogere kosten met zich meebrengen
dan dat die uiteindelijk aan baten zullen opleveren, is te verwachten dat
onderbrekers minder initiele en minder additionele scholing volgen dan
doorwerkers. In het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat onderbrekers
relatief vaker vrouwen zijn met een laag opleidingsniveau bij de start van
de beroepsloopbaan. Dit gegeven duidt er nog niet op dat vrouwen
anticiperen op een (tijdelijke) terugtrekking van de arbeidsmarkt en om die
reden minder startkapitaal vergaren. De redenering kan ook andersom zijn:
voor vrouwen die minder startkapitaal hebben kunnen vergaren, kan
verzorgen van kinderen wel eens een aantrekkelijk alternatief blijken voor
het betaald werk buitenshuis dat in hun geval een laag functieniveau en
weinig perspectief op meer aantrekkelijke taken of functies inhoudt.'

Als laag opgeleide onderbrekende vrouwen minder dan laag opgeleide
doorwerkende vrouwen investeren in additionele scholing kan dat worden
opgevat als een ondersteuning voor de theorie dat de eerste groep een
afweging maakt waarbij investeringen als een te weinig opleverende
kostenpost worden beschouwd. Als daarentegen laagopgeleide vrouwen
minder investeren dan hoger opgeleide vrouwen dan roept dit opnieuw de
vraag op in hoeverre dat samenhangt met de mogelijkheden van de
vrouwen zelf (leerkwaliteiten bijvoorbeeld) of met de kansen die zij op de
arbeidsmarkt krijgen. Hier vragen we ons derhalve af of het inderdaad zo

In hun onderzoek naar de beroepsverbondenheid van vrouwen kornen
Elchardus en Martin (1985) tot de conclusie dat de arbeidsrnarktparticipa-
tie van vrouwen veel rneer wordt verklaard door de kenrnerken van het
beroep voorafgaand aan de geboorte van het eerste kind dan het startkapi-
taal, het vruchtbaarheidsgedrag en het overige gezinsinkornen sarnen.
Vrouwen die dan aantrekke!ijk en boeiend werk verrichten blijven hun
werk vee! langer aanhouden of keren eerder daarin terug, dan vrouwen
die werkzaarn zijn in kwalitatief rnindere banen. "De stelling dat vrouwen
eerst gaan werken en dan, als de kinderen komen, stoppen met werken, geeft
misschien weI een juiste, oppervlakkige beschrijving van een waameembaar
gedragspatroon, doch sluit slecht aan bij de drijfveren van dat gedrag. 'Slecbt'
werk drijft de arbeidskrachten in grotere mate uit de arbeidsmarkt dan
gezinsverantwoordelijkheid ze emit weglokt. II (Elchardus & Martin
1985:331)
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is dat onderbrekende vrouwen minder vaak in additionele scholing investe-
ren dan doorwerkende vrouwen en of verschillend startkapitaal een
indicatie vormt voor verschillend investeringsgedrag.

Doorwerkers en onderbrekers blijken vrijwel even vaak in vervolgopleidin-
gen te investeren. Van de doorwerkers heeft 83,7% dergelijke investeringen
gedaan en voor de onderbrekers geldt dit voor 84,6%. Hieruit valt op te
maken dat de overgrote meerderheid zich na de initiele opleiding blijft
scholen. Er is derhalve geen sprake van ander investeringsgedrag bij
vrouwen die hun beroepsloopbaan onderbreken. Dit is echter wel het geval
binnen de categorieen: laag opgeleide onderbrekers evenals laag opgeleide
doorwerkers hebben significant minder vaak geinvesteerd in additionele
opleidingen dan de middelhoog en hoog opgeleide vrouwen in beide
categorieen (p < .05) (zie tabel 5.3).

TabeI 5.3.
Onderbrekers en doorwerkers die wei en niet hebben gelnvesteerd 10 een
opleiding tijdens de loopbaan, naar startkapitaal

OpLeidings Onderbrekers Doorwerkers TotaaL
niveau bi j Met Zonder Met Zonder Met Zonder
start invest. invest. invest. invest. invest. invest.
Loopbaan n= % n= % n= % n= % n= % n= %

tim Lbo 43 79,6 11 20,4 47 75,8 15 24,2 90 77,6 26 22,4
mbo 41 91,1 4 8,9 54 88,5 7 11,5 95 89,6 11 10,4
hbo, acado 14 87,5 2 12,5 39 90,7 4 9,3 53 89,8 6 10,2
onbekend 1 1 4 2 5 3
totaaL 99 84,6 18 15,4 144 83,7 28 16,3 243 84,1 46 15,9

Het startkapitaal vormt derhalve een sterke indicatie voor het investerings-
gedrag van vrouwen en dit geldt dus zowel voor onderbrekers als voor
doorwerkers. Laag opgeleide vrouwen investeren minder vaak in hun
'human capital' tijdens de loopbaan, of ze deze nu onderbreken of niet.

Wat voor consequenties heeft dit voor de arbeidsposities van laag opgelei-
de vrouwen (doorwerkers en onderbrekers)? Betekent niet-investeren in
'human capital' dat de arbeidsposities van deze vrouwen achter raakt op die
van vrouwen die wel investeren? En wat zijn de effecten van niet en wel
investeren voor de middelhoog en haag opgeleide vrouwen?

Uit de gegevens van tabel 5.4, waar onderbrekers en doorwerkers samen
zijn genomen, valt te concluderen dat wel investeren ten opzichte van niet



- Investeringen in het 'human capital' 135

investeren inderdaad aanzienlijke verschillen in huidige arbeidsposities
oplevert. Dit geldt voor laag en middelhoog opgeleide vrouwen (Ibo
t.=4.83, p< .001; mbo t=2.20 p< .05).2

De vrouwen met een startkapitaal op middelhoog niveau lijken gemiddeld
het meest profijt van investeringen te trekken. De SEI van hun huidige
arbeidspositie is ten opzichte van het begin van hun loopbaan met ruim 3
punten toegenomen (mbo t=-5.49, p< .001), en in vergelijking met de
vrouwen met hetzelfde startkapitaal maar zonder investeringen is hun SEI
nu gemiddeld meer dan 6 punten hoger. Ook laag en hoog opgeleiden
vrouwen profiteren van de investeringen (verschil tussen start en huidige
positie). Voor laag opgeleiden geldt een geringer, maar wel significant,
positief effect (lbo t=-2.86, p< .01). Het positieve effect bij de hoog
opgeleiden is echter niet significant (hbo t= -1.09, p> .05).

Tabel 5.4.
Gemiddelde arbeidsposities in eerste en huidige baan (SEI) van vrouwen die
wel en niet hebben gei'nvesteerd in een opleiding tijdens de loopbaan, naar
startkapitaal

Opleidingsniveau \Jel Niet
bij start gei'nvesteerd gei'nvesteerd
loopbaan in schol ing in schol ing

SEIstart SElnu n= SEIstart SElnu n=

tIm Lbo 42.83 45.08 90 39.17 36.98 26
havo, vwo, mbo 44.01 48.48 95 44.92 42.11 11
hbo, acad 57.22 58.67 53 57.58 56.33 6
onbekend 5 3
totaal 46.23 49.26 243 42.49 40.23 46

Er is een opmerkelijk verschil in SEI aan het begin van de loopbaan van
laag opgeleide wel- en niet-investeerders (zie nogmaals tabel 5.4). De laag
opgeleide niet-investeerders bezetten gemiddeld startposities met een lagere
SEI dan de laag opgeleide investeerders (t=-2.44, p< .05). Bovendien zagen
we eerder (zie tabel 5.3) dat er relatief veellaag opgeleiden geen additionele
scholing volgen. Wederom vermoeden we dat de laag opgeleide vrouwen
die in de relatief laagste arbeidsposities zijn begonnen ook de minste

Omdat het bij de haag apgeleide vrouwen am slechts zes niet-investeren-
den gaat, kan hier over het verschil tussen wei en niet-investeerders geen
uitspraak worden gedaan.
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mogelijkheden (vanwege de functie en/of vanwege eigen capaciteiten)
hebben om additionele scholing te volgen.

5.3. Investeringen tijdens de onderbrekingsperiode;
investerende en niet-investerende onderbrekers vergeleken

In deze paragraaf concentreren we ons vooral op een specifieke vorm van
vervolgopleidingen tijdens de loopbaan, namelijk opleidingen die zijn
gevolgd tijdens de onderbrekingsperiode. Dit betekent automatisch dat we
alleen investeringen zullen onderzoeken van vrouwen die hun beroepsloop-
baan onderbroken hebben.

Tot nu toe is in de 'human capital' traditie aan deze vorm van investe-
ring en aan mogelijke effecten ervan nauwelijks aandacht besteed. Meestal
wordt alle additionele scholing in een variabele in het analysemodel
opgenomen. Polachek en Siebert (1993:158) vermelden bijvoorbeeld wel dat
er gedurende de onderbreking waarschijnlijk in scholing geinvesteerd zal
worden, maar ze betwijfelen - zander dit te onderzoeken - of dat de
depreciatie van menselijk kapitaal als gevolg van de onderbreking teniet
kan doen. Het is onze opzet dit wel te onderzoeken.

We stellen ons daarbij de volgende vragen. Wat is het effect van
investeringen tijdens de onderbrekingsperiode voor de huidige arbeidsposi-
ties van onderbrekers rekening houdend met mogelijke andere investerings-
invloeden voor die posities? Wat gebeurt er met de loopbaan van vrouwen
als tijdens de onderbrekingsperiode nieuw 'human capital' wordt opgedaan
in de vorm van scholing? Worden daarmee kennis en vaardigheden zodanig
opgevijzeld dat het eerder geconstateerde waardeverlies als gevolg van de
onderbreking wordt gecompenseerd?

5.3.1. E./fecten van investeringen in het 'human capital' uoor de huidige
arbeidsposities van onderbrekers

Uit het voorafgaande komen sterke aanwijzingen dat investeringen in
additionele scholing positieve effecten hebben op het verloop van de
beroepsloopbaan van vrouwen. Op deze plaats concentreren we ons op
opleidingen die zijn gevolgd tijdens een onderbrekingsperiode in de
loopbaan. We gaan na of er van dergelijke investeringen effecten uitgaan
op de huidige arbeidsposities van onderbrekers, als wordt gecontroleerd
voor andere investeringsinvloeden op die arbeidsposities. We passen hier
het onderzoeksmodel toe (figuur 3.4) dat in hoofdstuk 3 is gelntroduceerd.
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In tegensteIling tot het onderzoeksmodel dat in het vorige hoofdstuk is
toegepast is in dit model de variabele onderbreking gegeven. De opgeno-
men onafhankelijke variabelen zijn alle 'human capital' variabelen. Om het
zelfstandige effect van investeringen in 'human capital' tijdens de onderbre-
kingsperiode op te sporen, is de variabele additionele scholing hier gesplitst
in opleidingen gevolgd tijdens een baan en opleidingen tijdens de onderbre-
kingsperiode.

We onderzoeken de investerings-effecten met behulp van een meervoudi-
ge regressie-analyse. De regressie-vergelijking luidt als volgt:

waarbij
H de afhankelijke variabele huidige arbeidspositie uitgedrukt in SEl

met de laagste waarde 19.7 en de hoogste waarde 68.8;
en
a de intercept;
b, ..b, de regressie-coefficient,
X, Startfunctie, de sociaal-econornische index van de eerste baan, vanerend van 27.5

tot en met 68.3;
X2 de categorische variabele startkapitaal, ofwel opleidingsniveau bij de start van de

loopbaan. Het relatieve gewicht van deze variabele (de beta in tabel 5.5) is als
volgt berekend:
(BdumlOplduml + Bdum20pldum2 + BdumlOplduml + Bdum40pldum4 + BdumsOpldums

+ Bdum60pldum6 + Bdum70pldum7)
Het wetenschappelijke opleidingsniveau is de referentie.

X, Opleiding gevolgd tijdens een baan, een dichotome variabele waarbij O=geen
opleiding tijdens een baan gevolgd en 1=wel een opleiding tijdens een baan
gevolgd;

X4 Opleiding tijdens een onderbrekingsperiode, een dichotome variabele waarbij 0= geen
opleiding gevolgd tijdens onderbreking en 1=wel een opleiding gevolgd tijdens
onderbreking;

AIlereerst valt in tabel 5.5 op dat de initiele opleiding, alsmede de
arbeidspositie die men bij de start van de beroepsloopbaan uitoefende, nog
steeds van invloed zijn op de huidige arbeidspositie van vrouwen. De
initiele beroepskeuze en de eraan gerelateerde startfunctie bepalen voor een
deel hoe de loopbaan van vrouwen verder verloopt.

Stilstaand bij de categorische variabele startkapitaal valt op dat de
algemeen voortgezette opleidingen (havo en mms, vwo en hbs) significant
afwijken van de referentie-categorie hbo en wetenschappelijke opleidingen.
Vrouwen met zo'n algemeen voortgezette opleiding hebben op dit moment
betere arbeidsposities dan die hoogopgeleide vrouwen. In de vorige
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paragraaf is reeds gewezen op de opvallende SEI-stijging van middelhoog
opgeleide vrouwen met investeringen in het 'human capital'. Het is zeer
aannemelijk dat een algemeen voortgezette opleiding op middelhoog niveau
niet het eindniveau is van deze vrouwen. Als deze vrouwen investeren in
opleidingen tijdens een baan of onderbrekingsperiode stijgt hun oplei-
dingsniveau waardoor banen met hogere SEI-scores in het vizier komen.

Tabel 5.5.
Meervoudige regressie van de huidige arbeidsmarktpositie (uitgedrukt in SEI)
van betaald werkende onderbrekers op enkele onafhankelijke variabelen.

Onafhankelijke variabelen Regressie-
coef f ic ient

B

Gestand.
regressie-
coefficient

beta

Startfunctie (SEI) .39
Startkapitaal

lagere school
mayo
lagere beroepsopleiding
havo, mms
vwo, hbs
middelbare beroepsopleiding
hogere beroeps. + wetensch.opl.

Opleiding gevolgd tijdens 'n baan

Opleiding gevolgd tijdens onder-
breking

Constante

.48 **

(1.00)**
- 2.55
- ..48
- 3.77

9.34 *
10.41 ....

.24

5.79 ....

5.23 ....

17.51 ..*

.32
- .05
- .02
-.14
.18
.20
.01

.23

.25

.55
117

Overschrijdingswaarde:
.... = p<.Ol .. = p<.05

In de regressie-analyse is verder zichtbaar dat investeringen in het 'human
capital', zowel die tijdens een baan als die tijdens een onderbrekingsperiode,
ieder afzonderlijk een aanzienlijk deel van de variantie in huidige arbeidspo-
sities verklaren. Zij, die tijdens hun vroegere werkperiode of in hun
hervatte werkperiode een opleiding hebben gevolgd, hebben nu gemiddeld
5.79 SEI-punten meer dan onderbrekers die dit niet hebben gedaan. En
degenen die tijdens de onderbrekingsperiode investeerden in een opleiding
putten daaruit gemiddeld 5.23 SEI-punten voordeel ten opzichte van
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onderbrekers die dat niet hebben gedaan. Zowel opleidingen tijdens de
beroepsloopbaan, als opleidingen tijdens de voor de beroepsloopbaan
ongunstige onderbrekingsperiode, blijken positieve effecten op het
loopbaanverloop te hebben.

T er beantwoording van de vraag of investeringen in opleidingen tijdens
de onderbrekingsperiode bijdragen aan een 'succesvolle' herintrede is het
relevant na te gaan wat de positie bij herintrede is, en die positie te
relateren aan die bij de start, v66r onderbreking en op dit moment.

5.3.2. Arbeidsposities gedurende de loopbaan en investeringen tijdens de
onderbrekingsperiode

In tabelS.6 is zichtbaar dat onderbrekers die tijdens de onderbrekingsperio-
de niet in opleidingen hebben ge'investeerd een regressief loopbaanverloop
kennen. Zij keren na de onderbreking op ongunstiger posities terug (t.o.v.
start: t=2.60, p< .05; LO.V. laatste positie v66r onderbreking: t=4.40,
p < .01) en weten deze ondanks nieuwe werkervaring niet goed te
verbeteren (eerste positie na onderbreking t.O.V. huidige positie: t=-2.09,
p < .05). Zij bevinden zich nu op een significant lager SEI-niveau dan to en
zij de arbeidsmarkt tijdelijk verlieten, en op een vergelijkbaar niveau - zij
het iets lager - met de arbeidspositie waarop zij hun beroepsloopbaan
startten (huidige positie t.O.V. laatste positie v66r onderbreking: t=-2.72,
p< .001 en t.O.V. startpositie: t=-1.17, p> .05) Deze vrouwen bekopen het
verlies aan vaardigheden en kennis, vanwege niet-gebruik en het niet
'bijtanken' ervan gedurende hun onderbreking, met een vervolg van hun
beroepsloopbaan onder het v66r de onderbreking bereikte niveau.

Tabel 5.6.
Gemiddelde arbeidsposities (SEI) van onderbrekers op verschillende momenten
in hun beroepsloopbaan en het verschil tussen huidige en startposities, naar
het al dan niet gedaan hebben van investeringen in de vorm van scholing
tijdens de onderbrekingsperiode

Investeringen Gemiddelde SEI-scores bij Nu-
t ijdens Start Voor Na Nu Start n=
onderbreking onderbreking
Niet
ge i' nves tee rd 43.44 44.72 41.02 42.29 - 1.15 66
Wel
gei'nvesteerd 46.22 48.00 47.27 49.76 + 3.54 51
Totaal 44.65 46.16 43.76 45.54 + 0.89 117
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Als we investeerders en niet-investeerders onder de onderbrekers met elkaar
vergelijken, dan impliceren de gemiddelde scores voor die twee categorieen
dat zo'n inspanning in bij- of omscholing tijdens de onderbreking
uiteindelijk loont. Het verschil tussen huidige en startpositie is voor de
investeerders positief en voor de niet-investeerders negatief. Gemiddeld
bereiken de investeerders bij de terugkeer op de arbeidsmarkt niet direct
het oude niveau van vlak voor de onderbreking - een terugval is ook mer
zichtbaar - maar daarna weten deze vrouwen hun loopbaan in progressieve
zin voort te zetten. Progressief ten opzichte van alle eerder gemeten punten
in hun loopbaan. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de huidige
positie (nog) niet substantieel verbeterd is ten opzichte van de laatste
positie v66r onderbreking.' Scholing tijdens de onderbreking heeft
derhalve wel een positief effect voor de loopbaan, maar moet gezien
worden als een verzachting van het negatieve effect van de onderbreking.
Een daling in de loopbaan, zoals zichtbaar is bij niet-investeerders (vergelijk
van deze groep de positie v66r onderbreking met die direct erna, t=4.40,
p< .001), is hier weliswaar niet aan de orde, maar de huidige positie van
investeerders is niet substantieel hoger dan de laatste positie voordat men
de loopbaan onderbrak. De loopbaan blijft hangen op het oude niveau.

Degenen die zich geschoold hebben, stijgen snel in SEI als ze weer
nieuwe werkervaring opdoen na herintrede (vergelijk eerste positie na
onderbreking met huidige positie, t=-2.18, p< .05). Zij lopen op dit
moment in hun loopbaan echter niet meer achter op de doorwerkers. De
totale groep doorwerkers heeft, zoals we eerder constateerden, gemiddeld
49.38 SEI-punten in de huidige arbeidspositie. De totale groep onderbrekers
met investeringen tijdens de onderbreking heeft gemiddeld 49.76 SEI-
punten (t=-0.21, p> .05). Dus, hoewel de loopbaan van investerende
onderbrekers als gevolg van de onderbreking een terugslag te verwerken
heeft gekregen, bevinden deze vrouwen zich nu op het gemiddelde niveau
van de categorie doorwerkers. Op grond van deze overeenkomst constate-
ren we wederom dat de loopbaan van doorwerkers evenmin grote
progressie heeft doorgemaakt.

Het posmeve verschil tussen huidige positie en startposrtie (t= 2.54,
P < .05) en huidige positie en eerste positie na herintrede (t= 2.18, P < .05)
is significant, maar het positieve verschil tussen huidige positie en laatste
positie v66r de onderbreking is dat niet (t= 1.11, p> .05).
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5.3.3. Startkapitaa/ en investeringen tijdens de onderbrekingsperiode

In paragraaf 5.2 is erop gewezen dat de loopbaan van investerende
middelhoog opgeleide vrouwen anders verloopt dan die van laag en hoog
opgeleide vrouwen. Hier vragen we ons af of additionele scholing tijdens
de onderbrekingsperiode voor vrouwen met een laag, middelhoog en hoog
initieel opleidingsniveau ook verschillende resultaten voor het loopbaanver-
loop opleveren.

Tabel 5.7.
Gemiddelde SEI-scores van onderbrekers op verschillende momenten in de
beroepsloopbaan naar het al dan niet hebben gedaan van investeringen in de
vorm van scholing tijdens de onderbrekingsperiode en naar startkapitaal

Onderbrekers, wel gei"nvesteerd tijdens onderbrekingsperiode
Opleidings-
niveau bi j Gemiddelde SEI-scores bij Nu-
begin loopbaan Start V~~r Na Nu Start n=

onderbr. onderbr_

tim Lbo 42.32 43.66 41.97 44.82 + 2.50 25
havo, vwo, mbo 44.45 47.15 51.41 54.01 + 9.56 14
hbo, acado 56.48 57.67 53.05 55.08 - 1.40 12
totaal 46.22 48.00 47.27 49.76 + 3.54 51

Onderbrekers, ni et gei"nvesteerd ti jdens onderbreki ngsperi ode
Opleidings-
niveau bij Gemiddelde SEI-scores bij Nu-
begin loopbaan Start Voor Na Nu Start n=

onderbr. onderbr.

tim Lbo 42.11 44.04 38.85 39.53 - 2.58 29
havo, vwo, mbo 43.76 44.50 43.12 44.53 + 0.77 31
hbo, acado 56.53 56.53 48.35 52.33 - 4.20 4
totaal 43.44 44.72 41.02 42.29 - 1.15 66

In tabel 5.7 valt op dat een investering in het menselijk kapitaal tijdens de
onderbrekingsperiode, vooral onderbrekers met een startkapitaal op
middelhoog niveau, een progressief verlopende loopbaan op lijkt te leveren.
Deze categorie onderbrekers is ten opzichte van de startpositie en ten
opzichte van de positie direct v66r de onderbreking nu gestegen (t.o.v. start
t=4.01, p< .01), t.O.V. v66r onderbreking t=2.67,p < .05. De laag opgeleide
investerende onderbrekers dalen evenmin, zij blijven werkzaam op het
oude niveau (t.o.v. start t= 1.36, p> .05; t.O.V. v66r onderbreking t= .20,
p> .05).
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Alleen voor de hoog opgeleide vrouwen lijkt van dergelijke investeringen
geen positieve effect uit te gaan. Als ze een opleiding hebben gevolgd keren
ze bij herintrede op lagere posities terug (maar verschil is niet significant:
t= 1.83, p> .05) en hun huidige positie is eveneens lager dan de startpositie
(evenmin significant: t= 0.48, p> .05). Van enige progressie in de loopbaan
is geen sprake.

Er bevinden zich in dit onderzoek slechts vier hoog opgeleide onderbre-
kers zander investeringen tijdens de onderbreking. Uitspraken over het
loopbaanverloop van de hoogopgeleide niet-investeerders zijn derhalve niet
aan de orde. Wel willen we even stilstaan bij dat lage aantal. We roepen in
herinnering dat hoog opgeleide vrouwen minder vaak hun beroepsloopbaan
onderbreken; relatief is hun aantal onder de onderbrekers sowieso laag. Het
aandeel niet-investeerders in de categorie hoog opgeleide onderbrekers
(25%) is ten opzichte van de andere categorieen bijzonder laag (mbo: 69%
en lbo: 54% niet-investerende onderbrekers). Met andere woorden, hoog
opgeleide onderbrekers zijn er relatief weinig, maar degenen die er zijn,
blijven investeren in hun 'human capital'.

Het patroon in het loopbaanverloop van middelhoog opgeleide onderbre-
kers is opmerkelijk. Zowel de loopbaan van niet-investeerders als investeer-
ders onder hen verloopt anders dan van de andere categorieen onderbre-
kers. De niet-investerende middelhoog opgeleide vrouwen weten hun SEI-
niveau over de gehele loopbaan vast te houden (arbeidsposities verschillen
nergens significant van elkaar), terwijl bij de laag opgeleide niet-investeer-
ders een daling van het SEI-niveau optreedt als gevolg van de onderbreking
(positie v66r onderbreking t.O.V. na onderbreking: t=4.04, p< .001).

De investeerders onder de middelhoog opgeleide vrouwen verwerven,
ondanks een onderbreking in de beroepsloopbaan, steeds hogere SEI-
niveaus in hun loopbaan (start t.O.V. huidige positie: t=-4.01, p< .01). Ze
werken nu op een SEI-niveau waarop ook de hoog opgeleide vrouwen
gemiddeld werkzaam zijn. Blijkbaar hebben ze met die investeringen hun
opleidingsniveau zo weten op te krikken, dat functies en beroepen
waarvoor een hoog opleidingsniveau vereist is, nu voor hen toegankelijk
zijn.

In figuur 5.2 is deze niveaustijging van vrouwen met een startkapitaal op
middelhoog niveau duidelijk zichtbaar. Ook laag opgeleide vrouwen die
investeren stijgen enigszins op de SEI-ladder. Zij weten het niveau te
bereiken waarop middelhoog opgeleide vrouwen gemiddeld hun loopbaan
start en en waarop die, als ze zich niet verder scholen, werkzaam blijven.
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Figuur 5.2.
Onderhrekers met Iaag (lho), middelhoog (mho) en hoog (hho) startkapitaal
en met en zonder investeringen tijdens de onderbrekingsperiodev? naar
arheidsposities (SEI) op verschillende momenten ••) in hun heroepsloophaan

sei

oo~----------------------------------------------~

••

veer ob na ob

loopbaan

Imle&lerlngen

-0- hbo: mel

*mbo: mel

o mbo: zeneer

~!bo; met

+'bo; zender

') Hoog opgeleide onderbrekers zonder additionele scholing tijdens de onderbrekingsperi-
ode zijn vanwege hun geringe aantal niet in de figuur opgenomen.
'') Dit zijn de positie in eerste baan (= start) , de laatste positie v66r onderbreking (=voor
ob), de eerste positie bij herintrede (=na ob) en de huidige positie (=nu).

Als we op individueel niveau berekenen of tijdens de onderbrekingsperiode
investerende onderbrekers een progressieve of een regressieve loopbaan
kennen, zien we dat van de middelhoog opgeleiden 72% nu, ten opzichte
van de eerste arbeidspositie, in SEI is gestegen. Bij de Iaag opgeleide
vrouwen geldt dat voor 64% en bij de hoog opgeleide vrouwen voor slechts
17%. Ook meruit komt naar voren dat investeringen vooral laag en
middelhoog opgeleide vrouwen voordeel opleveren.

Maar ook de niet-investerende middelhoog opgeleide vrouwen zijn op
individueel niveau relatief vaak in SEI gestegen. Van hen is 42% nu
gestegen ten opzichte van de startpositie, 26% is gelijk gebleven en 32% is
gedaald. De niet-investerende Iaag opgeleide vrouwen daarentegen zijn ook
wel vaak gestegen (38%) maar relatief vaker gedaald (45%).
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De middelhoog opgeleide vrouwen trekken dus vaker profijt van
investeringen tijdens de onderbrekingsperiode, maar ook zonder investerin-
gen wordt hun loopbaan gekenmerkt door een relatief geringe daling in
arbeidsposities. Wat kan dit verschil tussen de categorieen vrouwen met
laag, middelhoog en hoog startkapitaal verklaren?

Op grond van theoretische inzichten over doorstroommogelijkheden van
werknemers met verschillend startkapitaal en de daarmee samenhangende
startfuncties valt hier het volgende over te zeggen. Functies waarvoor een
laag opleidingsniveau benodigd is, zijn vaak 'dead-end jobs'; functies waarin
weinig doorstroom mogelijk is naar verantwoordelijker werk of naar werk
met inhoudelijk aantrekkelijker taken (Dex 1987; Tijdens 1989). Een groot
verschil in SEI-scores over de loopbaan tot dusverre valt hier dan ook niet
te verwachten. Glebbeek merkt in dit verb and op dat bij laag opgeleiden
de externe mobiliteit overheerst, terwijl het traject van interne rnobiliteit
vooral blijkt voorbehouden aan de hogere opleidingsniveaus (Glebbeek
1993:122). Carrieremobiliteit en interne arbeidsmarkten zijn vooral van
betekenis voor de hogere functieregionen (idem: 122). Het loopbaanpatroon
van deze vrouwen kan als een instabiel of vluchtig patroon worden
omschreven.

Echter, ook in de loopbaan van vrouwen met een hoog opleidingsniveau
is een vlak verloop zichtbaar. Hier is sprake van het zogenaamde plateau-
effect. Hoog opgeleide vrouwen stromen bij de start van de beroepsloop-
baan in in functies met een hoge SEI-score, maar zij zitten dan meteen al
aan de top. Leerkrachten en analisten zijn voorbeelden van functies met
een hoge sociaal-economische index, maar met geringe groeimogelijkheden.

Glebbeek (1993) toont aan dat er ook op het hoge niveau aanzienlijke
verschillen tussen loopbanen van mannen en vrouwen bestaan. Mannen
met een hoog startkapitaal stijgen significant vaker door naar leidingge-
vende posities en posities met hogere status, dan vrouwen. Vrouwen
bezetten ook op dit niveau de posities met minder doorstroommogelijkhe-
den of krijgen minder kansen op positieverbetering. In dit geval is er
sprake van een zogenaamd 'glazen plafond'.

De stijging in de beroepsloopbaan van investerende onderbrekers met
een middelhoog opleidingsniveau als startkapitaal in het onderhavige onder-
zoek, verwijst naar op dat niveau blijkbaar wel aanwezige mogelijkheden
om met behulp van additionele scholing door te groeien naar hogere
functies. Om wat voor functies of beroepen het dan in concreto gaat, komt
aan de orde in Hoofdstuk 6.
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5.4. Conclusies

In dit hoofdstuk is de vraag gesteld of investeringen in het 'human capital'
tijdens de onderbrekingsperiode bijdragen aan een succesvolle herintrede.

Alvorens deze centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, is nagegaan of
er van additionele scholing in het algemeen (dit omvat scholing gevolgd
tijdens een baan en/of tijdens een onderbrekingsperiode) een positief effect
uitgaat voor het loopbaanverloop van vrouwen, in dit geval doorwerkers
en onderbrekers. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Zowel de loopbaan
van doorwerkers als van onderbrekers vertoont een stijgende lijn als
additionele scholing is gevolgd en vertoont een dalende lijn als er geen
investeringen in het 'human capital' zijn gedaan. Hiermee wordt de derde
investering-hypothese (2c) bevestigd: vrouwen die tijdens de loopbaan
additionele opleidingen volgen hebben nu gemiddeld hogere arbeidsposities
dan vrouwen die niet in scholing investeren tijdens de loopbaan.

Vooral de loopbaan van middelhoog opgeleide vrouwen stijgt als
additionele scholing is verricht. Dit gaat ook enigszins op voor laag
opgeleide vrouwen. De loopbaan van hoog opgeleide investeerders verloopt
daarentegen vlak.

Onderbrekers en doorwerkers volgen even vaak additionele scholing
tijdens de loopbaan. Het is dus niet zo dat onderbrekers minder vaak in
hun 'human capital' investeren dan doorwerkers. Wei constateren we dat
laag opgeleide vrouwen over het geheel genomen (dat wil zeggen zowel
doorwerkers als onderbrekers) minder in additionele scholing investeren.
Een verklaring moet worden gezocht in de aard van de banen voor deze
opleidingscategorie (weinig of geen doorstroommogelijkheden, geen
scholingsprogramma's van werkgeverszijde) alsmede in de kwalificaties en
vaardigheden van het arbeidsaanbod (kunnen of willen niet doorleren).

Vervolgens spitst het onderzoek zich toe op additionele scholing tijdens de
onderbrekingsperiode. Van investeringen in 'human capital' die tijdens die
periode zijn verricht, gaat een zelfstandig, positief effect uit op de huidige
arbeidspositie van onderbrekende vrouwen. Hiermee wordt de tweede
investering-hypothese (2b) bevestigd. Dit betekent dat vrouwen die zo'n
investering hebben gedaan, in hun huidige functie significant hogere
arbeidsposities innemen dan vrouwen die dat niet hebben gedaan.

Ook hier vinden we een relevant verschil tussen vrouwen met verschil-
lend startkapitaal. De middelhoog opgeleide vrouwen onderscheiden zich
van de vrouwen met een laag of hoog opleidingsniveau, zowel als ze in een
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opleiding tijdens de onderbreking investeren als wanneer ze dit niet doen.
Daar waar de laag en hoog opgeleide vrouwen met een investering hooguit
hun startniveau weten te evenaren, is de loopbaan van middelhoog
opgeleide vrouwen significant gestegen.

De niet-investerende laag opgeleide vrouwen kennen een significant
dalende loopbaan, terwijl de middelhoog opgeleide niet-investeerders het
niveau van v66r de onderbreking hebben weten te handhaven (hoog
opgeleide vrouwen zijn hier niet besproken vanwege hun geringe aantal).
Op zoek naar een verklaring van de loopbaanontwikkeling van middelhoog
opgeleide vrouwen bespreken we in Hoofdstuk 6 de beroepen en functies
waar zij in werkzaam zijn.

In deze studie is eveneens de vraag gesteld of investeringen tijdens de
onderbrekingsperiode de negatieve effecten van een onderbreking in de
beroepsloopbaan kunnen compenseren. Dit blijkt inderdaad her geval te
zijn. Zonder zo'n investering vertoont de loopbaan van onderbrekers van
de eerste tot de huidige baan een neergaande lijn. Met zo'n investering is
op dit moment gerniddeld het niveau van v66r de onderbreking geeve-
naard.

Een kanttekening is hierbij op zijn plaats. Immers het negatieve effect
van de onderbreking lijkt daarmee teniet gedaan, maar waarschijnlijk zou
de huidige arbeidspositie zonder onderbreking nu hoger zijn geweest.
Daarom is een vergelijking van de huidige arbeidspositie van investerende
onderbrekers met die van doorwerkers relevant. Deze blijken echter niet
te verschillen. Beide categorieen bevinden zich nu op hetzelfde niveau en
hebben van start tot nu gemiddeld evenveel progressie gemaakt. Doorwer-
kers begonnen hun loopbaan met 46.30 SEI-punten en hebben nu 49.38
pumen, investerende onderbrekers begonnen met 46.22 SEI en hebben nu
49.76 punten.

Investeringen in scholing tijdens de onderbrekingsperiode, zo conclude-
ren we, dragen bij aan een succesvolle herintrede, waarbij het negatieve
effect van een onderbreking in de beroepsloopbaan kan worden gecompen-
seerd.



6 Loopbanen van herintredende vrouwen

6.1. Inleiding

In het voorgaande zijn op een vrij abstract niveau de loopbanen van
vrouwen besproken. In dit hoofdstuk, zullen we de langs kwantitatief
analytische weg verkregen inzichten nader 'inkleuren'. We doen dit aan de
hand van concrete beschrijvingen van beroepen of functies.' Die beschrij-
vingen van beroepen of functies nemen de plaats in van de eerder
gehanteerde SEI-scores als aanduiding van arbeidsposities. Effecten van
arbeidsmarktgedrag en investeringen in het 'human capital', die eerder zijn
aangegeven middels daling, stijging of constant blijven in SEI, worden nu
geconcretiseerd aan de hand van beroepsmobiliteit en beroepscontinuiteit
tijdens de loopbaan.

Beroepen en functies zullen op verschillende niveaus worden besproken,
namelijk geclusterd in beroepstakken (de CBS beroepenclassificatie volgend,
is dit het l-digit niveau), beroepskLassen (2-digit niveau), beroepsgroepen (3-
digit niveau) en op het niveau van de beroepen zelf (4-digit niveaur."

Allereerst wordt nagegaan of vrouwen die verwachten hun beroepsloop-
baan te onderbreken, anticiperen op die onderbreking, door minder in hun
startkapitaal te investeren en daardoor in andere beroepen hun loopbaan
te beginnen, dan vrouwen die verwachten door te blijven werken. Dit
mogelijke anticipatie-effect is het onderwerp van paragraaf 6.2. We
bespreken het initieel opleidingsniveau en de beroepen waarin men mede
op grond van dat startkapitaal aan de slag komt. Tevens gaan we na of
vrouwen die hun beroepsloopbaan onderbreken in andere beroepen/func-
ties terecht komen dan vrouwen die steeds blijven doorwerken.

De begrippen beroepen en functies worden door elkaar gebruikt. Strikt
genomen overlappen deze elkaar gedeeltelijk. Vol gens Van Dale (1984) is
een beroep een maatschappelijke werkkring waarvoor men de vereiste
bekwaamheid en/of bevoegdheid heeft verkregen, en is een functie te
definieren als de uitoefening van een ambt, vervulling van een taak of
werkkring. Voor ons betoog wordt dit onderscheid niet relevant geacht.

Zie voor de verdeling van beroepen over de CBS beroepenclassificatie
Bijlage 5.
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In paragraaf 6.3 komt vervolgens het loopbaanverloop aan de orde. We
vergelijken er de beroepsmobiliteit en continuiteit gedurende de loopbaan
van het begin tot nu, van vrouwen die wel en vrouwen die niet hun
beroepsloopbaan hebben onderbroken. Gezien het eerder geconstateerde
negatieve effect van onderbreking zullen de loopbanen van onderbrekers
vaker een neerwaartse mobiliteit kennen, dan die van doorwerkers.
Beschrijvingen van het loopbaanverloop van onderbrekers en doorwerkers
illustreren het in SEI gemeten effect van onderbreking van de beroepsloop-
baan nu op een meer concreet niveau, namelijk op dat van beroepstakken
en -klassen.

In paragraaf 6.4 illustreren we de effecten van investeringen in het
'human capital' tijdens de onderbrekingsperiode. We do en dit ook hier
door mobiliteit en continuiteir in de loopbaan van investerende en niet-
investerende herintreedsters concreet te beschrijven.

Werken in deeltijd is een vorm van arbeidsmarktgedrag dat - zo
veronderstellen we - evenals onderbreking van de beroepsloopbaan de in
te nemen arbeidsposities kan beinvloeden. In Hoofdstuk 4 is van een
verband tussen meer om minder uren participatie en de huidige arbeidsposi-
ties geen bewijs gevonden. We spraken het vermoeden uit dat de grofheid
van de SEI ons daarbij parten speelt. In paragraaf 6.5 van dit hoofdstuk
zullen we trachten na te gaan of werken in deeltijd wel meetbare effecten
oplevert als op het niveau van de beroepenstakken en -klassen wordt
gekeken.

Tenzij anders vermeld, zijn de gepresenteerde kwantitatieve gegevens
betrokken van de telefonische enquete. Redenen en achtergronden van
mobiliteit en de meer uitgebreide loopbaangeschiedenissen van vrouwen
zijn veelal afkomstig van de herintreedsters die meewerkten aan de
gestructureerde mondelinge interviews.

6.2. Arbeidsposities aan het begin van de beroepsloopbaan

Vrouwen die verwachten in de toekomst de arbeidsmarkt (tijdelijk) te
verlaten, zijn mogelijk al v66r het begin van de beroepsloopbaan meer op
het gezin dan op arbeid georienteerd, dan vrouwen die een continue
participatie voor ogen staat (Dessens e.a. 1990). Zo' n verschil in orientatie
kan consequenties hebben voor de beroepskeuze van vrouwen en daarmee
voor het verdere verloop van de loopbaan. Vrouwen die van plan zijn hun
loopbaan voor een tijd te onderbreken, zouden wel eens voor beroepen
kunnen kiezen waar ze makkelijk kunnen in- en uitstrornen zonder dat dat
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een groot inkomens- en positieverlies met zich meebrengt. In de 'human
capital' benadering wordt dit, zoals eerder is aangegeven (zie Hoofdstuk
2), aangeduid als een anticipatie-effect. "Such occupations", zo stell en
Polachek en Siebert in hun onderzoek naar beloningsverschillen, "will have
high starting wages and thus flat earnings (a Job cannot have both a high
starting wage and a high rate of increase of pay with experience, because
everyone would go for that Job)." (1993:158).

Op grond van hun data stell en ze vervolgens dat: "(..) occupations with
the highest depreciation during periods of hometime tend to have female
workers with the fewest years out of the workforce. Professional and manage-
ment Jobs for example have high depreciation compared to the service Job
category, and the proportion of years spent as 'bometime' is about 30% for
women in the former, compared to 60% in the latter. " (Polachek & Siebert
1993: 159-160)

Het initiele opleidingsniveau en de startfunctie, zo weten we uit de
voorgaande analyses (zie Hoofdstuk 4), zijn sterk richtinggevend voor het
verdere verloop van de beroepsloopbaan van vrouwen. Investeren vrouwen,
die verwachten later in hun loopbaan de arbeidsmarkt (tijdelijk) te verlaten,
anders in startkapitaal en kiezen ze voor andere beroepen dan vrouwen die
dat niet doen? Met andere woorden, vormen de beroepen die ze kiezen een
indicatie voor hun arbeidsmarktgedrag? Als dit zo is, zullen doorwerkers
al vanaf het begin van de beroepsloopbaan werkzaam zijn in beroepen
waarvoor een hoger opleidingsniveau vereist is en waar niet-participatie
groter kennis- en ervaringsverlies betekent. Dit houdt in dat doorwerkers
aan het begin van hun beroepsloopbaan vaker werkzaam zullen zijn in de
beroepstakken wetenschappers & andere vakspecialisten en beleidvoerenden &
hoger leidinggevenden. Onderbrekers zullen dan vaker te vinden zijn in de
dienstverlenende en (lagere) administratieve beroepen, beroepen waarvoor een
laag of middelhoog opleidingsniveau gevraagd wordt.

Het betekent ook dat nu, op het huidige moment in de loopbaan, onder-
brekers die in hun eerste baan werkzaam waren in dienstverlening en
adrninistratie daar vaak in terug zullen zijn gekeerd. Anderszins zullen
onderbrekers die als vakspecialist of leidinggevende hun loopbaan zijn
begonnen daar minder vaak in terug zijn gekeerd. Op deze verschillen in
het loopbaanverloop zullen we in paragraaf 6.3 ingaan. Nu bespreken we
eerst het startkapitaal en de startfunctie van onderbrekers en doorwerkers.
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6.2.1. Het initiele opleidingsniveau en de eerste baan

De analyses in Hoofdstuk 4 bevestigen de verwachte verschillen tussen
doorwerkers en onderbrekers wat betreft startkapitaal en startfunctie
slechts gedeeltelijk, Het initiele opleidingsniveau van onderbrekers is
gemiddeld inderdaad significant lager dan van doorwerkers, maar beide
categorieen verschillen niet significant op startfuncties (in SEI gemeten).

Welke beroepen oefenen laag, middelhoog en hoog opgeleide vrouwen
uit aan het begin van hun beroepsloopbaan? Zijn er tussen onderbrekers
en doorwerkers tach verschillen aanwijsbaar als naar arbeidsposities op het
niveau van beroepstak wordt gekeken; verschillen die niet in SEI-scores tot
uitdrukking komen?

We zullen in het hiernavolgende een indeling in beroepstakken hanteren
waarbij een aantal beroepsklassen apart zijn vermeld. Het gaat om
beroepsklassen waarin veel vrouwen werkzaam zijn. Omdat ze in andere
klassen in dezelfde beroepstak veel minder of nauwelijks aangetroffen
worden, zou een bespreking van de totale beroepstak een vertekend beeld
van de participatie van vrouwen opleveren. 20 lijkt het op het eerste
gezicht alsof veel vrouwen werkzaam zijn in wetenschappelijke & andere
vakspecialismen, terwijl nadere beschouwing laat zien dat zij daarbinnen
geconcentreerd zijn in slechts twee beroepsklassen, namelijk in verpleeg-
kundige Juncties en in onderwijs Juncties. Aan de andere kant maken
vrouwen nauwelijks deel uit van de beroepstakken agrarische beroepen &
vissers, en am bachts-, industrie- & transportberoepen. Hier zijn die takken
(CBS-beroepenclassificatie 6 tim 9) samengenomen in een categorie:
ambacht & industrie.

Deze indeling in takken c.q. klassen is nodig omdat een vergelijking van
beroepen met andere variabelen (opleidingsniveau, onderbreken/doorwer-
ken) anders onmogelijk zou zijn. Ook bij een indeling in beroepstakken en
-klassen zijn de aantallen in sommige categorieen nog erg klein. We zullen
dan ook de nodige voorzichtigheid in acht nemen in het duiden van
verschuivingen.

De startfuncties die vrouwen met een laag, middelhoog en hoog startkapi-
taal uitoefenen, zijn te verdelen over verschillende beroepstakken. Dit is
echter geen uitsluitende verdeling. Het is zo, dat vrouwen met een hoog
initieel opleidingsniveau veelal hun loopbaan zijn begonnen als wetenschap-
pelijke & andere vakspecialisten, maar daar bevinden zich ook vrouwen met
een middelhoog startkapitaal. Vrouwen met een laag startkapitaal maken
het grootste deel van het personeelsbestand in dienstverlenende June ties en
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ambacht & industrie uit, maar zijn tegelijkertijd ook te vinden in functies
waar veel middelhoog opgeleide vrouwen emplooi vinden: administratieve
functies. Vrouwen met een middelhoog opleidingsniveau ten slotte treffen
we naast de al genoemde beroepstak wetenschappelijke & ander vakspecialis-
ten vaak aan in administratieve functies en in de dienstverlening. Geen
enkele vrouw is haar loopbaan gestart in een functie in de beroepstak
beleidvoerende & hoger leidinggevende functies.

Tabel 6.1.
Startfuncties van vrouwen met een laag, middelhoog en hoog initieel
opleidingsniveau (gegevens uit de telefonische enquete)

Laag opleidingsniveau Middelhoog opleidingsniveau Hoog opleidingsniveau
00, mayo, lbo) (havo, vwo, mbo) (hbo en academisch)

3. administratief mede- 1. verpleegster, zieken- 1. fysiotherapeute,
werker, cassiere, gehandicapten- kraamver- onderwijzeres, docen-
4. verkoopster, zorgster, laboratorium perso- te, wetenschapper,
5. huishoudelijke hulp, neel, 3. secretaresse, maatschappelijk en
serveerster, schoonmaak- 5. gezins- bejaardenverzorg- sociaal cultureel wer-
ster, gezinsverzorgster, ster, dokters- tandarts- ker
6. textielarbeider, dierenarts-asssistente,
coupeuze, modinette kapster

De cijfers in de kolommen verwijzen naar de beroepstakken waartoe de beroepen worden
gerekend: 1. Wetenschappers & andere vakspecialisten, Leerkrachten & praktijkinstructeurs,
Verpleegkundigen; 2. Beleidvoerenden & hoger leidinggevenden; 3. Administratieve functies;
4. Zakelijke & cornmerciele dienstverlening; 5. Maatschappelijke dienstverlening,
Huishoudelijke & verzorgende functies, 6. Ambacht & Industrie.

De slechts gedeeltelijke overlap tussen initieel opleidingsniveau en
beroepstak van de startfunctie biedt een verklaring voor onze bevinding dat
onderbrekers en doorwerkers wel significant op startkapitaal maar niet op
arbeidspositie (SEI) bij het begin van de beroepsloopbaan verschillen. Dit
betekent dat een beschrijving van de startfuncties van beide categorieen
vrouwen evenmin grate verschillen zal opleveren.

6.2.2. Start/uncties van onderbrekers en doorwerkers

In tabel 6.2 zijn de beroepstakken weergegeven waarin onderbrekers en
doorwerkers zich bij de start van hun beroepsloopbaan bevonden.
Doorwerkers zijn iets vaker in de beroepstak wetenschappelijke & andere
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vakspecialisten en de beroepsklasse onderwijs hun loopbaan begonnen.
Onderbrekers treffen we bij de start van hun beroepsloopbaan iets vaker
in professionele zorgfuncties aan (verpleegkundigen en huishoudelijke &
verzorgende /uncties). Deze verschillen verwijzen naar verschillen in
startkapitaal tussen beide categorieen vrouwen (tabel 6.1). Maar de laag,
middelhoog en hoogopgeleide vrouwen die hun loopbaan later onderbre-
ken, zijn niet significant in andere beroepen begonnen dan de laag,
middelhoog en hoogopgeleide vrouwen die steeds door zijn blijven werken.
In die zin is er voor een mogelijk anticipatie-effect bij de beroepskeuze,
zoals Polachek en Siebert (1993) beschrijven, in deze studie geen aanwijzing
gevonden.

Tabel 6.2.
Onderbrekers en doorwerkers naar de beroepstak van de eerste baan
(p > 0.05) (gegevens uit de telefonische enquete)

Door- Onder-
Beroepsklassen in eerste baan werkers brekers Totaal

n= % n= % n= %

Wetenschap. e.a. vakspecial.(1) 17 9,8 8 6,8 25 8,6
Leerkrachten, praktijkinstr. 20 11,5 9 7,7 29 10,0
Verpleegkundige functies 27 15,5 25 21,4 52 17,9
Beleidv., hoger leidinggevend a 0,0 ° 0,0 ° 0,0
Administratieve functies 58 33,3 39 33,3 97 33,3
Zakelijke, commerc. dienstverl. 18 10,3 12 10,3 30 10,3
Maatschap. dienstverlening (2) 12 6,9 5 4,3 17 5,8
Huish., verzorgende functies 11 6,3 12 10,3 23 7,9
Ambacht, industrie (3) 11 6,3 7 6,0 18 6,2
Totaal 174 100,0 117 100,0 291 100,0

(1) exclusief beroepsklassen 'verpleegkundigen' en 'leerkrachten/praktijkinstructeurs'
(2) exclusief beroepsklasse 'huishoudelijke en verzorgende functies'
(3) inclusief beroepstak 'agrarische beroepen, vissers ed'

Er is echter wel een verschil in arbeidsmarktgedrag dat op het initiele
opleidingsniveau is terug te voeren. Vrouwen met een hoog opleidings-
niveau behoren immers relatief vaker tot de categorie doorwerkers;
vrouwen met een laag opleidingsniveau vaker tot de categorie onderbrekers.
Het is dus zo dat vrouwen, begonnen in bijvoorbeeld wetenschappelijke
beroepen als psychologe, sociologe, of kandidaat-notaris, vaker continu
blijven participeren dan vrouwen die begonnen als verkoopster of cassiere.
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Er is verder nog een verschil in arbeidsmarktgedrag dat gerelateerd is aan
het initiele opleidingsniveau en de eerste baan. Vrouwen met een hoog
opleidingsniveau en bij de start van de loopbaaan werkzaam in de
beroepstak wetenschappelijke & andere vakspecialisten en de beraepsklasse
leerkrachten & praktijkinstructeurs onderbreken hun beroepsloopbaan voor
een significant kortere periode dan vrouwen met een laag apleidingsniveau
en werkzaam in diverse (lagere) beroepstakken.' Gemiddeld is de onderbre-
kingsduur van die hoog opgeleide vrouwen 4,2 jaar en van de laag
opgeleide vrouwen 9,5 jaar.

Eerder riepen overeenkomstige onderzoeksresultaten van Polachek en
Siebert (1993) bij ons de vraag op of de beroepskeuze van vrouwen een
indicatie vormt voor orientatie en gedrag. Op grond van bovenstaande
kunnen we niet stellen dat dit opgaat voor de arbeidsorientatie van
vrouwen. Immers, uit de keuze van de eerste baan valt niet op te maken
of men verwacht in de taekomst de loopbaan te zullen onderbreken. We
vinden immers geen verschillen in de startposities van doorwerkers en
onderbrekers.

Er is wel sprake van een indicatie van arbeidsmarktgedrag, maar deze is
niet gelegen in de keuze voor de eerste baan. De indicator is hier het
startkapitaal. Hoe hoger het initiele opleidingsniveau, des te minder wordt
de beroepsloopbaan onderbroken en als deze tach wordt onderbroken dan
is de duur ervan korter. Investeringen in het 'human capital' voorafgaand
aan de beroepsloopbaan kunnen dus gedeeltelijk het arbeidsmarktgedrag
van vrouwen voorspellen. Hiermee is echter niet gezegd dat anticipatie op
een loopbaanonderbreking die investeringen bepalen.

Elchardus en Martin (1985) constateren dat gezins- en financiele
overwegingen minder zwaar wegen bij de beslissing om op de arbeidsmarkt
actief te blijven, dan de kwaliteit van de verrichte arbeid. We citeren:
"Vrouwen die v66r de geboorte van hun eerste kind een boeiende werksituatie
kenden, d.w.z. werk uerrichtten dat veel omgaan met symbolen en/of complex
werk met mensen omvatte, dat een belangrijke mate van temporele vrijheid
bood en niet als verve/end werd beleefd, zullen, ongeacht het aantal kinderen
dat zij krijgen, hun werk veel langer aanhouden of na een gebeurlijke
onderbreking in grotere getallen en/of sneller weer opnemen, dan vrouwen die

In tabel 6.5 verderop is een min of meer hierarchische indeling van
beroepstakken gemaakt op grond van de globale range van SEI-scoresin
de verschillende takken. Op grond daarvan wordt gesproken van lagere
en hogere beroepstakken.
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v66r de geboorte van hun eerste kind geconfronteerd werden met kwalitatieJ
minderwaardige arbeidssituaties. /I (Elchardus & Martin 1985:331)

Dit houdt in dat onze redenatie ook als volgt kan zijn. Voor vrouwen
met een Iaag opleidingsniveau, en werkzaam in daarmee samenhangende
Iagere functies, kan de overweging om de beroepsloopbaan (tijdelijk) te
onderbreken om voor kinderen te zorgen een aaniokkelijker perspectief
zijn dan doorwerken in een baan die weinig uitzicht op verbetering biedt.
Vrouwen met een hoog opleidingsniveau hebben meer kans in banen
terecht te komen die hen meer voldoening schenken wat betreft inhoud,
status, perspectieven en inkomen. Zij zullen vaker blijven doorwerken of
na een relatief korte onderbreking weer in loonarbeid terugkeren.

6.3. Beroepsmobiliteit tijdens de loopbaan

6.3.1. Inleiding

In deze paragraaf staat de mobiliteit van vrouwen in hun beroepsloopbaan
centraal. Onder mobiliteit verstaan we hier de overgang van het ene naar
het andere beroep in de loopbaan. Dit kunnen zowel horizontale als
verticale overgangen zijn. Horizontale overgangen zijn die baanwisselingen
waarbij men arbeid verricht op een met de vorige beroep/functie vergelijk-
baar niveau. Verticale overgangen kunnen zowel verbetering als achteruit-
gang ten opzichte van de vorige functie inhouden.

Het geconstateerde negatieve effect (uitgedrukt in SEI-scores) van
onderbreking van de beroepsloopbaan voor de arbeidsposities van vrouwen,
zal in de hier te bespreken, meer concrete beschrijving van de loopbanen
van onderbrekers, tot uitdrukking komen in een neerwaartse beroeps-
mobiliteit. De loopbanen van doorwerkende vrouwen zullen in vergelijking
daarmee vaker in opwaartse richting verlopen.

'Mannenberoepen' en 'urouuenberoepen'

De meeste van de hiervoor, in tabel 6.1, genoemde beroepen worden
gekenmerkt door het hoge aandeel vrouwen dat er landelijk in werkzaam
is (zie ook Bijlage 6). Met uitzondering van de beroepen in de textielindus-
trie (laag opleidingsniveau) en de beroepen die vrouwen met een hoog
opleidingsniveau uitoefenen, is landelijk meer dan 60% van de werknemers
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in de genoemde beroepen vrouw." In het geval van secretaresses, huishou-
delijke hulpen en verzorgsters is dit zelfs meer dan 90% (CBS, EBB 1992).
In de tabel is zichtbaar dat de diversiteit van beroepen waar vrouwen zich
in bevinden gering is en er valt uit af te leiden dat hun directe collega's
eveneens vrouwen zullen zijn. De beroepensegregatie naar sekse is hier
evident.

Onderzoek in Nederland (Ten Dam e.a. 1992) en Duitsland (Blossfeld
1987) laat zien dat het opleidingsniveau van mannen en vrouwen over
verschillende leeftijdscohorten gestegen is, maar dat de keuze voor beroeps-
opleidingen nog steeds sterk naar sekse is gescheiden. Vroeger von den
vrouwen veel werk in beroepen waarvoor weinig scholing en vakbekwaam-
heid vereist waren. Ontwikkelingen in dienstverlening en administratieve
sectoren hebben veel geschoold werk opgeleverd waarin vrouwen emplooi
vinden. Over de cohorten heen zijn de banen waarin vrouwen werk vinden
dus, wat vereist scholingsniveau betreft, verbeterd. Maar de seksesegregatie
in beroepen is versterkt en volgens Blossfeld (1987:110) geldt dit nog het
meest voor vrouwen die hun loopbaan onderbreken. Vrouwen die blijven
doorwerken, zijn daarentegen vaker in meer 'mannelijke' beroepen te
vinden dan vrouwen die hun loopbaan onderbreken. Deze 'mannelijke'
beroepen blijken veelal overeen te komen met de beroepen waaraan,
vanwege verlies van 'human capital', de grootste negatieve gevolgen worden
toegeschreven ten aanzien van inkomen en positie: beroepen in tabel 6.1
waarvoor een hoog opleidingsniveau is vereist.

Voor het onderhavige onderzoek betekent dit dat de beroepen, die wel
en niet onderbrekende vrouwen gedurende hun loopbaan uitoefenen,
verder uit elkaar komen te liggen. Vrouwen die hun loopbaan starten in
meer 'mannelijke' beroepen zullen in die beroepen werkzaam blijven, als
ze hun loopbaan tenminste niet onderbreken. Doen ze dit toch dan ligt een
overgang naar een meer 'vrouwelijk' beroep in de lijn der verwachtingen.
Is dit het negatieve effect van onderbreking in concreto? Met andere
woorden, betekenen de lagere arbeidsposities (SEI) van onderbrekers ten
opzichte van doorwerkers op het huidige moment in de loopbaan, dat de
onderbrekers nu in meer 'vrouwelijke' beroepen werkzaam zijn, en dat dit

Over de gehele ambacht & industrie tak bezien, maken vrouwen relatief
het vaakst dee! uit van de beroepsgroep textie!arbeiders (zie Plantenga
1993). Binnen deze beroepstak is deze beroepsgroep te beschouwen als een
'vrouwelijk' beroep.
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ten opzichte van voorgaande posmes III hun loopbaan een neerwaartse
mobiliteit inhoudt?

Subjectieve en objectieve waarnemingen van het loopbaanverloop

De oordelen van vrouwen zelf over het verloop van hun beroepsloopbaan
kunnen afwijken van het met behulp van de Sociaal-Economische Index
gemeten verloop. Zo'n verschil in wat we zullen aanduiden met respectie-
velijk subjectieve en objectieve waarnemingen, blijkt zich voor te doen als
we de verhalen van de herintreedsters naast de SEI-scores leggen.

De respondenten ervaren soms een verandering van beroep als een
positieve verandering - als een verbetering van hun positie - als ze nu in een
baan zitten waarin ze zichzelf prettig voelen. Het nieuwe beroep kan wat
SEI-waarde betreft lager zijn dan hun vroegere beroep, maar voor het
gevoel van de herintreedster in kwestie is de loopbaan een gunstige richting
ingeslagen. Enkele voorbeelden van hoe vrouwen het verloop van hun
loopbaan ervaren, maken deze discrepantie tussen subjectieve en objectieve
maten duidelijk.

Een voormalige alpha-hulp (SEI=35.0) is nu taxichauffeur
(SEI=32.6). Zelf vindt ze het niveau gestegen, volgens de SEI is
ze gedaald. Ze geeft aan naar volle tevredenheid haar huidige
werk te doen en het leuker te vinden dan haar vorige baan.

Is dit wellicht een reden dat ze het niveau ook hoger vindt of wordt met
de SEI een gebrekkige maat gehanteerd? Laten we nog enkele andere
voorbeelden bekijken.

Een voormalige onderwijzeres, die na haar onderbreking haar
loopbaan opnieuw oppakte als invalkracht op basisscholen,
werkt nu als informatrice bij de Nederlandse Spoorwegen en
vindt dat haar huidige werk van hetzelfde niveau is. Ook zij is
volgens de SEI-scores gedaald.

Een vrouw, die nu werkt als administratief medewerker, is
eerder werkzaam geweest als receptioniste. Naar eigen zeggen is
haar niveau hetzelfde gebleven, volgens de SEI-codering is
receptioniste echter hoger (namelijk 48.2) dan administratief
medewerker (45.3). Het is echter aannemelijk dat de functie van
receptioniste van een lager of hooguit vergelijkbaar niveau is dan
administratief medewerker.

Aan de andere kant constateert een secretaresse, die inmiddels
is doorgegroeid naar een functie als prive-secretaresse dat ze in
niveau is gestegen, maar volgens de SEI-codering is ze gelijk
gebleven.
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Een vergelijkbare discrepantie in subjectieve en objectieve beoordeling
constateren we bij nog zes andere vrouwen werkzaam in de administratie.
De opvattingen van de respondenten zijn plausibel. Omdat in de SEI-
codering geen onderscheid wordt gemaakt in bijvoorbeeld secretaresses,
afdelingssecretaresses en privesecretaresses, kunnen verschillen tussen
dergelijke functies in een individuele loopbaan niet nauwkeurig genoeg
worden geregistreerd. We constateren hier dat de indeling volgens de
Sociaal-Economische Index een grove indeling is (zie ook Hoofdstuk 3). De
inschattingen en oordelen van de vrouwen zelf bieden derhalve een
aanvulling op de kwantitatieve beschrijving van het loopbaanverloop van
herintredende vrouwen.'

6.3.2. Beroepswisselingen van doorwerkers en onderbrekers

Uit onderzoek elders komt naar voren dat beroepsmobiliteit van vrouwen
samenhangt met het gegeven of men de loopbaan al dan niet heeft
onderbroken (o.a. Stewart & Greenhalgh 1984). Glebbeek vindt in zijn
onderzoek een zelfstandige invloed van het vrouwelijke arbeidspatroon -
onderbreking van de beroepsloopbaan - op de vrijwillige mobiliteit in
beroepen (1993:126).6 Onderbreking blijkt vaak te leiden tot beroepswisse-
lingen.

Hoe hebben de loopbanen van onderbrekers zich ontwikkeld? Kennen
zij inderdaad een grotere beroepsrnobiliteit dan doorwerkers en treedt zo'n
wisseling relatief vaak op bij de herintrede? 20 ja, is de verwachte
neerwaartse mobiliteit als gevolg van onderbreking van de beroepsloopbaan
te traceren in overgangen naar specifieke beroepen?

Glebbeek constateert eveneens een discrepantie tussen subjectieve en
objectieve mobiliteitscriteria. Maar hoewel de bestaande beroepsprestige-
schalen (in onze studie is dit de SEI) vrij globaal zijn, zijn de subjectieve
getuigenissen volgens Glebbeek ook niet zonder meer betrouwbaar: zeker
in onze samenleving waar een sterk stijgingsbewustzijn is, hebben mensen
de neiging hun loopbaan als een opgaande lijn te interpreteren (Glebbeek
1993:75). De subjectieve verhalen van vrouwen zullen we derhalve als
aanvullend niet als weerleggend presenteren.

Met vrijwillig wordt dan verwezen naar een beroepswisseling die heeft
plaatsgevonden nadat men zelf ontslag heeft genomenj onvrijwillige
wisselingen zijn wisselingen die optreden nadat men ontslagen is om wat
voor reden dan ook.
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Tabel 6.3.
Het aandeel onderbrekers en doorwerkers dat nog steeds (of weer) werkzaam
is in de beroepstak waarin de loopbaan is gestart (gegevensuit de telefonische
enquete)

Doorwerl<ers Onderbrel<ers
Beroepstal<l<en Beroepstal<: Beroepstal<:

1e Nog in 1e Nog in
tal< 1e tal< tal< 1e tal<
n= n= % n= n= %

Wetenschap. e.a. val<special.(1) 17 14 82,4 8 2 25,0
Leerkrach ten, pral<tijl<instr. 20 17 85,0 9 6 66,7
Verpleegl<undige functies 27 22 81,5 25 16 64,0
Beleidv., hoger leidinggevend 0 0 0,0 0 0 0,0
Administratieve functies 58 47 81,0 39 29 74,4
Zal<elijl<e,commerc. dienstverl. 18 8 44,4 12 4 33,3
Maatschap. dienstverlening (2) 12 7 85,3 5 1 20,0
Huish., verzorgende functies 11 8 72,7 12 7 58,3
Ambacht, industrie (3) 11 8 72,7 7 1 14,3
Totaal 174 131 75,3 117 66 56,4

(1) exclusief beroepsklassen 'verpleegkundigen' en 'leerkrachten/praktijkinstructeurs'
(2) exclusief beroepsklasse 'huishoudelijke en verzorgende functies'
(3) inclusief beroepstak 'agrarische beroepen, vissers ed'

Het aandeel onderbrekers dat nog steeds of weer werkzaam is in de
beroepstak waarin de loopbaan is begonnen, is significant lager dan bij de
doorwerkers (zie tabel 6.3). Slechts 56% van de onderbrekers werkt nu nog
in de beroepstak van de eerste baan, terwijl dit bij de doorwerkers voor
75% geldt. Onderbrekers wisselen dus inderdaad vaker van beroepstak dan
doorwerkers. Het heeft er alle schijn van dat onderbreking van de
beroepsloopbaan als de directe aanleiding van deze mobiliteit aangewezen
kan worden. Of dit zo is, zullen we later in dit hoofdstuk nagaan. Hier
bespreken we eerst overgangen van doorwerkers en onderbrekers naar
andere beroepstakken en continue ring in dezelfde beroepstakken.

Doorwerkers

Doorwerkers blijven grotendeels werkzaam in de beroepstak van hun eerste
baan. Een beroepstak echter kent een opvallend groot verloop: slechts
44,4% van de doorwerkers die hun loopbaan zijn begonnen in de zakelijke
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& commerciele dienstverlening zijn daar nu nag steeds in werkzaam. Waar
zijn de vrouwen die eruit zijn vertrokken naar toe gegaan?

Doorwerkers die uit deze beroepstak zijn vertrokken, stapten vooral
over naar administratieve functies. Het betreft bovendien vooral vrouwen
met een startkapitaal op laag niveau. De overgang naar administratieve
functies houdt in dat zij op een gelijk (SEI) niveau zijn gebleven of dat zij
licht zijn gestegen.

Hoe ontwikkelde zich de loopbaan van doorwerkende vrouwen die
binnen de beroepstak van de startfunctie werkzaam zijn gebleven? We
geven enkele typerende voorbeelden.

Administratief medewerkers bleven administratief medewerker
of verbeterden hun positie tot secretaresse. Kapsters bleven
kapsters of begonnen een eigen kapsalon. Verzorgsters bleven
voor zieken of gehandicapten zorgen of stapten over op verpleeg-
kunde. Onderwijzeressen op lagere scholen bleven dit werk doen
en sommigen werden adjunct of hoofd van de school. Fysiothera-
peuten continueerden hun beroep in loondienst of begonnen
voor zichzelf.

Neerwaartse mobiliteit, in de zin van overgangen naar beroepen met lagere
SEI-scores, komt vrijwel niet voor. Slechts vier doorwerkers hebben op dit
moment in hun loopbaan lagere arbeidsposities dan aan het begin van hun
beroepsloopbaan.

Onderbreleers

In vergelijking met doorwerkers zijn onderbrekers uit alle beroepstakken
vaker vertrokken naar andere beroepstakken. AIleen in administratieve
functies, leerkrachten & praktijkinstructeurs en verpleegkundige functies zijn
onderbrekers vaker dan gemiddeld nu nog werkzaam in de beroepstak
waarin ze hun beroepsloopbaan zijn begonnen.

In welke beroepstakken zijn onderbrekers die gedurende de loopbaan
van beroep zijn gewisseld nu werkzaam? In tabel 6.4 is zichtbaar dat het
aandeel onderbrekers dat nu werkzaam is in verpleegkundige functies, ten
opzichte van vroeger is afgenomen, terwijl het aandeel in de maatschappelij-
ke dienstverlening en in huishoudelijke & verzorgende functies nu juist is
toegenomen. Een vergelijking van de eerste en huidige beroepstakken van
onderbrekers laat behalve bovengenoemde verschuiving geen drastische
participatie verschiIlen zien. Op grond van tabel 6.4 kan niet worden
bevestigd dat onderbrekers nu vaker in 'vrouwelijke' beroepen werkzaam
zijn dan ten tijde van hun eerste baan. Onderbrekers zijn, zowel bij de
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start als op dit moment in hun loopbaan, wemlg werkzaam in de
'mannelijke' beroepstakken ambacht & industrie, beleidvoerende & hoger
leidinggevende functies en wetenschappelijke & andere vakspecialismen.

Tabel 6.4.
Beroepstakken van onderbrekers in eerste en huidige baan (gegevens uit de
telefonische enquete)

Onderbrekers Onderbrekers
Beroepstakken Eerste baan Huidigebaan

n= % n= %

Wetenschap. e.a. vakspecial.(1) 8 6,8 7 6,0
Leerkrachten, praktijkinstr. 9 7,7 8 6,8
Verpleegkundige functies 25 21,4 16 13,7
Beleidv., hoger leidinggevend 0 0,0 3 2,6
Administratieve functies 39 33,3 40 34,2
Zakelijke, commerc. dienstverl. 12 10,3 7 6,0
Maatschap. dienstverlening (2) 5 4,3 13 11,1
Huish., verzorgende functies 12 10,3 19 16,2
Ambacht, industrie (3) 7 6,0 4 3,4

Totaal 117 100,0 117 100,0

(1) exclusief beroepsklassen 'verpleegkundigen' en 'leerkrachten/praktijkinstructeurs'
(2) exclusief beroepsklasse 'huishoudelijke en verzorgende functies'
(3) inclusief beroepstak 'agrarische beroepen, vissers ed'

Huidige beroepen van onderbrehers en doorwerkers

De analyse in Hoofdstuk 4 heeft aangetoond dat onderbrekers op dit
moment in hun loopbaan ten opzichte van doorwerkers gemiddeld lagere
(in SEI gemeten) arbeidsposities innemen. Wat betekent dit nu concreet?
Bezetten onderbrekers binnen de hier onderscheiden beroepstakken/klassen
nu functies met lagere SEI-waarden dan doorwerkers? Of oefenen
onderbrekers nu vaker functies uit in beroepstakken/klassen met gemiddeld
lagere SEI-waarden dan doorwerkers?

Als we de huidige beroepen van onderbrekers en doorwerkers vergelij-
ken (zie tabel 6.5) dan zien we dat doorwerkers op dit moment in hun
loopbaan relatief vaker in de beroepstak wetenschappelijke & andere
vakspecialisten en de beroepsklassen leerkrachten & praktijkinstructeurs en
verpleegkundige /uncties vertegenwoordigd zijn dan onderbrekers. Onderbre-
kers zijn nu juist vaker dan doorwerkers in de beroepstak maatschappelijke
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dienstverlening en de beroepsklasse huishoudelijke & verzorgende functies
vertegenwoordigd.

Tabel 6.5
Gemiddelde SEI-scores van doorwerkers en onderbrekers voor de beroepstak-
ken waarin zij op dit moment werkzaam zijn en aantal en aandeel doorwerkers
en onderbrekers werkzaam in de beroepstakken (gegevens uit de te!efonische
enquete)

Huidige beroepstak Doorwerkers Onderbrekers
SEI nu n= % SEI nu n=

Wetenschap. ea vakspecialisten(1) 63.23 19 10,9 53.17 7 6,0
Leerkrachten, praktijkinstr. 64.14 20 11,5 61.96 8 6,8
Verpleegkundige functies 45.52 30 17,2 46.64 16 13,7
Beleidv. en hoger leidinggevenden 68.80 3 1,7 68.73 3 2,6
Administratieve functies 46.36 56 32,2 47.41 40 34,2
Zakelijke/commerc. dienstverl. 45.65 13 7,5 41.90 7 6,0
Maatschap. dienstverlening (2) 45.68 9 5,2 41.29 13 11,1
Huish., verzorgende functies 34.17 12 6,9 34.12 19 16,2
Ambacht, industrie (3) 34.31 12 6,9 33.33 4 3,4
Onbekend 2
Totaal aantal 172 100,0 117 100,0

(1) exclusief beroepsklassen 'verpleegkundigen' en 'leerkrachten/praktijkinstructeurs'
(2) exclusief beroepsklasse 'huishoudelijke en verzorgende functies'
(3) inclusief beroepstak 'agrarische beroepen, vissers ed'

De participatie in de beroepstak administratieve functies is vergelijkbaar en
bij beide categorieen onverminderd groot gebleven. Ongeveer eenderde van
de doorwerkers was - en is - daarin werkzaam en datzelfde geldt voor de
onderbrekers."

Tijdens e.a. (1994) vinden daarentegen re!atief weinig herintreedsters en
juist veel vaker doorwerkers (in hun termen 'blijvers') werkzaam in
administratieve [uncties (respondenten 25-45 jaar). Volgens hen lijken
administratieve beroepen vrij ontoegankelijk voor herintreedsters. Dit is
niet onze bevinding. Ook in een eerdere studie blijken administratieve
functies toeganke!ijk en aantrekkelijk voor herintreedsters (Voge!s &
Portegijs 1992). Re!atief vee! vrouwen die voorheen in andere beroepstak-
ken werkzaam waren, zijn bij herintrede in de administratie terecht
gekomen. In de onderhavige studie zien we, dat het aandee! doorwerkers
en onderbrekers (in de eerste en huidige baan) werkzaam in een admini-
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Maar niet alleen tussen beroepstakken/klassen constateren we verschillen
tussen doorwerkers en onderbrekers, er zijn ook verschillen binnen
beroepstakken/klassen (zie wederom tabel6.5). Onderbrekers bijvoorbeeld,
nu werkzaam in de wetenschappelijke & andere vakspecialistische beroepstak,
nemen ten opzichte van doorwerkers in die tak functies in met aanzienlijk
lagere SEI-scores. In minder sterke mate geldt dit ook voor de zakelij-
lee/commerciele en maatschappelijke dienstverlening. Voor de overige
beroepstakken/klassen geldt dit niet, Daar hebben de onderbrekers zich op
een met doorwerkers vergelijkbaar niveau weten te handhaven.

In deze (SEI) verschillen binnen de beroepstakken komt allereerst het in
Hoofdstuk 4 geconstateerde algemene negatieve effect van onderbreking (in
SEI gemeten) tot uitdrukking. Tevens wordt zichtbaar dat de achterstands-
positie van onderbrekers niet in alle beroepstakken even groot is. Zoals
eerder is geciteerd (zie paragraaf 6.2), geven Polachek en Siebert aan, dat
het vooral leidinggevende en specialistische beroepen zijn waar een
onderbreking de meest drastische negatieve gevolgen heeft voor het vervolg
van de loopbaan. Deze bevinding lijkt hier eveneens bevestigd te worden.

Om te controleren of de geconstateerde mobiliteit tussen beroepstakken aan
de onderbrekingsperiode te wijten is, onderzoeken we in de volgende
subparagrafen de beroepsmobiliteit van onderbrekers in enkele relevante
fasen van hun loopbaan." Teneinde neerwaartse mobiliteit op andere
gronden dan onderbreking te lokaliseren of te kunnen verwerpen, zullen
we onderzoeken of onderbrekers een substantiele beroepsmobiliteit kennen
v66rdat ze de loopbaan voor langere tijd onderbreken. Bovendien gaan we
na of beroepsmobiliteit mogelijk gekoppeld is aan specifieke beroepen. Dit
doen we door de mobiliteit van doorwerkers te vergelijken met die tijdens

stratieve functie, overeen komen. Bovendien keert driekwart van de
onderbrekende administratieve krachten bij herintrede in die beroepstak
terug. Daarmee heeft die tak het hoogste aandeel vrouwen dat het oude
beroep continueert. Er is derhalve geen aanwijzing dat deze functies
moeilijker toegankelijk zouden zijn voor herintredende vrouwen.

Voor onderstaande en daarna volgende beschrijvingen is gekeken naar
mobiliteit tussen beroepsklassen en niet binnen beroepsklassen. Dit
betekent dat de overgang bijvoorbeeld van administratief medewerkster
naar een baan als secretaresse niet als een wisseling wordt geteld.
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de eerste werkperiode in de loopbaan van onderbrekers. Vervolgens komt
de beroepsmobiliteit bij herintrede aan de orde.

6.3.3. Mobiliteit voor de onderbreking

Is er sprake van beroepsmobiliteit in de loopbaan voordat deze onderbro-
ken wordt voor zorgactiviteiten? Waar zijn onderbrekers naar toegegaan
als ze van beroep gewisseld zijn v66r die onderbreking? Wat zijn de
redenen waarom zij van beroep zijn veranderd?

Van de 117 onderbrekers in de telefonische enquete zijn 21 vrouwen
(18%) van beroepstak gewisseld tijdens hun eerste periode van arbeidspar-
ticipatie, Daarvan hebben twaalf vrouwen een laag startkapitaal en negen
een middelhoog. Dit betekent dat 22% van de laagopgeleiden en 20% van
de middelhoog opgeleiden tegenover 0% van de hoogopgeleiden van
beroepstak is gewisseld.

De laag opgeleide vrouwen die hun loopbaan zijn gestart als verkoopster
in de detailhandel icommerciele dienstverlening) hebben het vaakst de
overstap naar een ander beroep gemaakt. Dit geldt voor zes van de tien als
verkoopster gestarte vrouwen. Ook zijn vrouwen, die eerst iets anders
hebben gedaan en daarna verkoopster zijn geworden, daar vaak nog v66r
de onderbrekingsperiode uit vertrokken (drie van de vijf naar het beroep
van verkoopster gewisselde vrouwen). Deze ex-verkoopsters gaan over naar
verschillende beroepstakken waarin ze weer laaggeschoold of ongeschoold
werk verrichten. Een voorbeeld.

Een laag opgeleide vrouw werkte achtereenvolgens in de functies
van verkoopster, cassiere, weer verkoopster, interieur verzorgster
(zwart) en koffiejuf in de kantine, alvorens haar beroepsloopbaan
te onderbreken. Alle functies zijn ongeschoold of laaggeschoold
werk en alle functies hebben een vrij constante, lage status. De
SEI kan hiervoor als indicatie dienen, deze is achtereenvolgens
39.6, 32.9, 39.6, 30.0, en 35.4.

Vrouwen met een middelhoog opleidingsniveau wisselen vaak tussen
verzorgende en administratieve functies, waarbij ook zij op een constant
niveau blijven. In vergelijking met laag opgeleide vrouwen houden de
beroepswisselingen van middelhoog opgeleide vrouwen wel iets vaker een
positieverbetering in. Ook hier een voorbeeld.

Een vrouw die begon als secretaresse (SEI 48.8) verwisselde dat
beroep voor bejaardenverzorgster (SEI 35.0) en verbeterde haar
positie door zich verder te bekwarnen als verpleegkundige (SEI
46.3). Ze bereikte daarrnee weer ongeveer haar startniveau.
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De mondeling gei'nterviewde herintreedsters geven een veelheid van
motieven waarom ze v66r hun onderbreking van beroep zijn gewisseld.
Enerzijds noemen ze onvrijwillige redenen zoals ontslag door faillissement,
reorganisatie of niet goed functioneren en vanwege beeindiging van het
tijdelijk contract. Anderzijds zijn ze vrijwillig overgegaan naar andere
beroepen, omdat her een vooruitgang betekende qua niveau, taken of
verdiensten, maar ze zijn ook vertrokken vanwege gezondheidsproblemen
en vanwege verhuizing met de partner. Een voorbeeld.

Een middelhoog opgeleide vrouw die haar beroepsloopbaan
begon als leerling-verpleegster stapte over naar een administra-
tieve functie omdat ze het eerste beroep psychisch te belastend
yond (toen zij er begon was er een epidemie van kinderverlam-
ming). Het kantoorwerk beviel haar niet, waarna ze een overstap
maakte naar een baan als laboratorium-assistente. Dit werk
ervaarde ze als slecht voor haar gezondheid. Ze maakte opnieuw
een overstap werd verkoopster in de detailhandel. Ze yond dit
werk erg saai: "ik uerueelde me stierlijk in de winkel". Toen haar
verloofde voor zijn werk verhuisde, ging ze met hem mee. Ze
nam ontslag en werkte vervolgens tot haar onderbrekingsperiode
opnieuw in de administratie.

Opmerkelijk is het feit dat veel vrouwen van beroep wisselen na verhui-
zing voor het werk van de partner. Ook als dit niet leidt tot een wisseling
van beroep blijkt het een vaak genoemde reden om van baan te wisselen
v66r de onderbreking. Het komt ook herhaaldelijk voor dat de onderbre-
kingsperiode als gevolg van zo'n verhuizing begint. Het is de vrouwen dan
niet gelukt om snel een baan te vinden in de nieuwe woonplaats.

Een vrouw die haar loopbaan begon als Ie verkoopster in de
detailhandel vertelt daarover het volgende: "lk heb er nooit een
moment aan getwijfeld om met hem mee te gaan, we uonden het
allebei uanzelfsprekend. Maar het resultaat was wei dat ik tien jaar
werkloos ben geweest, omdat ik hier in bet dorp geen werk kon
uinden: Niet in mijn eigen vak en ook niet in iets anders. En geloof
me, ik heb het geprobeerd." Inmiddels is er in het dorp een
bejaardenhuis geopend, waar ze nu werkt als schoonmaakster.

Samenvattend zien we dat eenvijfde deel van de vrouwen v66r de
onderbreking van beroepstak wisselt. Daarin verschillen ze niet wezenlijk
van de eerder besproken doorwerkers (vergelijk tabel6.3). Er is wat minder
gewisseld, maar dat is te verwachten, omdat het hier bij de onderbrekers
om een kortere periode van de loopbaan gaat. Eveneens overeenkomstig de
doorwerkers hebben onderbrekers, in deze eerste werkperiode, hun
arbeidsposities voornamelijk geconsolideerd of verbeterd. Verder blijkt dat
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vrouwen v66r hun onderbreking, zoals doorwerkers gedurende hun loop-
baan, relatief vaak vertrekken uit de beroepstak commerciele dienstuerlening
(beroep van verkoopster). Dit is een beroepstak die, onafhankelijk van
onderbreking dus, een hoge beroepsmobiliteit kent.

6.3.4. Mobiliteit bij benntrede

De wisseling van beroepstak op het moment van herintrede is aanzienlijk
hoger dan in de periode v66r de onderbreking. Van de respondenten van
de telefonische enquete is 43% (49 van de 117 vrouwen) op dat moment in
de loopbaan van beroepstak veranderd (ter herinnering: v66r de onderbre-
king is 18% gewisseld). De beroepsmobiliteit onder onderbrekers is
daarmee veel groter dan onder doorwerkers (25%, zie tabel 6.3) en het is
inderdaad de onderbrekingsfase in de levensloopbaan, die die grotere
mobiliteit markeert. Waarom is die beroepsmobiliteit bij herintrede zo
groot? En in hoeverre gaat het om vrijwillige of onvrijwillige rnobiliteit?
Immers, ook al zijn de meeste vrouwen 'vrijwillig' gestopt om voor hun
kinderen te gaan zorgen, wil dit nog niet zeggen dat ze bij hun herintrede
vrijwillig zijn overgestapt naar een nieuw beroep.

Ons baserend op de theoretische veronderstellingen in deze studie komen
we tot vier mogelijke verklaringsgronden voor de hoge beroepsmobiliteit
van herintredende vrouwen.

1. Als gevolg van de depreciatie van 'human capital' kan het moeilijk
zijn om terug te komen in het oude beroep. Vooral als dit beroepen zijn
waarvoor specialistische opleidingen en specifieke ervaring is vereist, zullen
herintreedsters problemen ondervinden om terug te keren in het oude
beroep.

2. Als gevolg van een discrepantie tussen vraag en aanbod in bepaalde
sectoren op de arbeidsmarkt kan er op het moment van herintrede onvol-
doende vraag zijn naar bepaalde beroepen. In dit geval zullen herintreed-
sters die in die beroepen werkzaam zijn geweest, problemen ondervinden
om het oude beroep weer op te pakken.

3. Bepaalde beroepen kunnen op dit moment onaantrekkelijk zijn. Het
gaat dan om redenen die met het beroep zelf van doen hebben: kwaliteit,
status en beloning van het werk. Beroepsmobiliteit is in dit geval een
bewuste keuze.

4. Bepaalde beroepen kunnen ook ongewenst zijn in een bepaalde
levensfase van de herintreedsters. Hier betreft het in de regel combinatie-
problemen. Een sterke wens om betaald werk met zorgtaken te combine-
ren kan de uitoefening van het oude beroep in de weg staan. Als bijvoor-
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beeld in bepaalde banen geen deeltijdwerk mogelijk is, zuBen vrouwen die
die combinatie willen verwezenlijken, overstappen naar een beroep/functie
waarin dat wel valt te realiseren. Ze kiezen er dan bewust voor om iets
anders te gaan doen, niet uit onvrede met het werk, maar uit onvrede met
arbeidsvoorwaarden of omstandigheden.

Omdat de respondenten van de mondelinge enquete (= 96 herintreedsters)
uitgebreider naar motieven en omstandigheden van de wisselingen is
gevraagd dan de respondenten van de telefonische enquete (= 117
onderbrekers), beschrijven we op deze plaats de aanleidingen tot beroeps-
mobiliteit bij herintrede van de eerste groep vrouwen.

Van deze 96 ge'interviewde herintreedsters zijn 52 vrouwen (54%) op het
moment van herintrede van beroepstak gewisseld. Hier vinden we dus nog
een grotere beroepsmobiliteit dan onder de respondenten van de telefoni-
sche enquete.

Wat geven deze vrouwen als aanleiding voor die mobiliteit op? Voor de
helft van de vrouwen (25x) blijkt het bij deze wisselingen om een bewuste
keuze te gaan, zij wilden geen baan meer in hun vroegere beroep. De
vrouwen geven aan dat ze verandering wilden, omdat het vroegere werk
weinig voldoening gaf, omdat het psychisch of lichamelijk te zwaar werd
bevonden, omdat ze iets wilden gaan doen dat beter bij hun opleiding,
vaardigheden of interesse aansloot, en omdat ze in de vroegere baan geen
carriere of inhoudelijke verbetering konden realiseren. Deze aanleidingen
sluiten aan bij de derde hiervoor genoemde verklaringsgrond.

De andere helft (27x) noemt andere aanleidingen voor beroepsmobiliteit.
Voor sommigen is het toeval geweest: het werk werd aangeboden of men
liep er tegenaan (14x). Dit kan opgevat worden als een vrijwillige,
ongeplande overgang, maar dat hoeft het niet per definitie te zijn. Immers,
vrouwen kunnen na vergeefse pogingen om in hun oude beroep terug te
keren, in een ander beroep een baan vinden en dat als "er toevallig tegenaan
lopen" beschouwen. Deze categorie is moeilijk bij de voornoemde verkla-
ringsgronden onder te brengen.

Een aantal vrouwen geeft aan door gebrek aan werkgelegenheid of door
verlies van ervaring en kennis niet meer terug te kunnen in het oude
beroep (8x). Problemen met betrekking tot werkgelegenheid verwijzen naar
de tweede verklaringsgrond. Het wordt door de herintreedsters echter
zelden genoemd als aanleiding om over te gaan op een ander beroep. Vol-
gens de theorie is depreciatie van 'human capital' een belangrijke factor in
de verklaring van de relatief slechtere arbeidsposities van onderbrekende
vrouwen (eerste verklaringsgrond). Ook hier constateren we dat de
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herintreedsters zelf deze depreciatie wellug als aanleiding voor hun
beroepsmobiliteit noemen.

Ten slotte geven een aantal herintreedsters aan dat ze in deeltijd wilden
gaan werken, maar dat dat in hun oude beroep niet mogelijk bleek te zijn
(5x). Hier is de vierde verklaringsgrond aan de orde. Hoewel we veronder-
stell en dat de wens om werk en zorg te combineren belangrijk is voor een
begrip van de arbeidsparticipatie van vrouwen, wordt her als aanleiding
voor beroepsrnobiliteit ook weinig genoemd. Het is waarschijnlijk dat in
veel beroepen waarin vrouwen werkzaam zijn, werken in deeltijd mogelijk
is. Zie hiervoor ook paragraaf 6.5 hierna.

De aanleidingen voor beroepsmobiliteit die herintreedsters noemen,
verwijzen wel naar de genoemde verklaringsgronden, maar de geringe
aantallen kunnen het relatieve be1ang van de verschillende gronden niet
aangeven. We grijpen derhalve terug op de loopbaangeschiedenissen van de
respondenten uit de telefonische enquete, om vooral aan de hand van
kwalitatieve gegevens factoren te beschrijven die van invloed zijn op de
hoge beroepsmobiliteit bij herintrede.

1. Depreciatie van 'human capital'

Als de waardevermindering van het 'human capital' een rol speelt in
beroepsmobiliteit, zou dat als eerste naar voren moeten komen in de
beroepstakken waarvoor een specialistische opleiding of functiespecifieke
ervaring vereist zijn. Immers, functies waarvoor specialistische beroeps-
opleidingen benodigd zijn en functies waarvoor interne scholing en
specifieke ervaring vereist worden, zouden na een onderbrekingsperiode
moeilijker weer op te pakken zijn, dan functies die meer algemenere
vooropleidingen en minder functiespecifieke ervaring vragen (zie o.a.
Blossfeld 1987). Werkgevers prefereren kandidaten met recent ere diploma'S
of werkervaring. Vrouwen die vroeger werkzaam waren in beroepstakken
als beleidvoerenden & hoger leidinggeoenden, wetenschappers & vakspecialisten,
leerkrachten & praktijkinstructeurs of verpleegkundigen, zouden dan relatief
minder vaak weer werkzaam moeten zijn in die beroepstakken dan
vrouwen met beroepen waarvoor rninder specialistische opleidingen en
functiespecifieke ervaring vereist zijn.

In het voorgaande zijn hier inderdaad aanwijzingen voor gevonden, maar
de gegevens van tabel 6.3 wijzen rninder eenduidig in die richting dan
verwacht. Zo blijken onderbrekers uit aile beroepstakken vaker van tak
gewisseld te zijn dan doorwerkers. Dit wijst op een problernatische
terugkeer in het oude beroep als gevolg van de onderbreking, maar dat
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geldt dan wel voor elke beroepstak en niet alleen voor de specialistische
takken. Vooral in de loopbaanontwikkeling van specialistische beroepen
zouden relevante verschillen tussen doorwerkers en onderbrekers op
moeten treden als gevolg van depreciatie van kapitaal bij onderbrekers.
Zoals gezegd zijn hier inderdaad aanwijzingen voor gevonden: de beroeps-
tak wetenschappelijke & andere vakspecialismen is een van de beroepstakken
waar de 'uittocht' van onderbrekers het grootst is.

Opvallend is dat alle laboratorium personeel (zowel van lbo, mbo als
hbo niveau), die de overgrote meerderheid uitrnaakt van de beroepstak
wetenschappelijke & andere vakspecialismen bij herintrede naar een andere
beroep over is gegaan. Deze onderbrekers werden secretaresse, serveerster,
doktersassistente, verkoopster, telefoniste (thuiswerk) en rayonleidster van
een schoonmaakbedrijf. Depreciatie van menselijk kapitaal heeft bij een
gedeelte van deze neerwaartse mobiliteit een rol gespeeld. Een voorbeeld.

Een klinisch analiste keerde na elf jaar onderbreking terug in een
baan als administratief medewerker voor 32 uur per week. Een
baan in haar oude beroep lukte niet meer, zegt ze, omdat ze er
te lang uit was geweest.

Een andere factor die hier een rol speelt, is de onmogelijkheid om de
voltijdbaan in een deeltijdbaan om te zetten. We komen hier zo dadelijk
op terug.

Doorwerkers die zijn begonnen in de beroepstak wetenschappelijke en
andere vakspecialismen hebben nu inderdaad betere banen dan de onderbre-
kers en zijn grotendeels nog in dezelfde beroepstak werkzaam.

Fysiotherapeuten werken nog steeds als fysiotherapeuten of zijn
een eigen zaak begonnen. Analisten en laboratorium-assistenten
werken nog steeds in die beroepen of zijn naar leidinggevende
posities doorgestroomd.

Zonder onderbreking is dit een beroepstak waar men in de regel de
loopbaan in zal continueren. Met onderbreking is er sprake van een
aanzienlijke uittocht naar andere beroepen en depreciatie van 'human
capital' kan hier aangewezen worden als een van de verklarende factoren
voor die beroepsmobiliteit.

2. Werkgelegenheid

Een andere factor die een rol kan spelen in beroepsmobiliteit, is de vraag
naar arbeid in bepaalde sectoren.

In de laatste kolom van tabel 6.3 is zichtbaar dat slechts een relatief klein
aandeel van de vrouwen die voorheen werkzaam was in de dienstverlening
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(zowel cornmercieel/eakeliike als maatschappelijke) en in ambacht & indrustie
daar na de onderbreking in terug is gekeerd. Gezien de decennialange groei
in de dienstverlenende sector in Nederland (Mol e.a. 1988; SCP 1992) kan
de mobiliteit mer niet verklaard worden door een tekort aan banen. En
gezien het minder specialistische karakter van de beroepen waarin vrouwen
in deze beroepstak werkzaam zijn, zou depreciatie van 'human capital' mer
evenmin een rol van betekenis moeten spelen. Mogelijk willen herintreed-
sters zelf niet terug in deze banen. We komen hier in het volgende punt
op terug.

In Midden Noord-Brabant waar dit onderzoek is uitgevoerd, is echter
wel sprake geweest van een teruglopende vraag in de textiel-industrie. Dit
is een van de weinige industriele bedrijfstakken waar de afgelopen eeuw
altijd al veel vrouwen in werkten (zie hiervoor ook Plantenga 1993). De
respondenten van het onderhavige onderzoek, die er ook in werkzaam
waren of er nog steeds in werken, bevinden zich vrijwel allemaal in de
textiel- en leerverwerkende bedrijfstakken. Zij die hun loopbaan erin
begonnen, hebben inderdaad te maken gehad met reorganisaties, saneringen
en massa-onstlagen. Herintreedsters die daar voorheen in werkzaam waren,
konden bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt in die sector nauwelijks nog
banen vinden en moesten overstappen op andere functies. De helft van de
onderbrekers, tegenover eenderde van de doorwerkers, die voorheen in de
beroepstak ambacht en industrie werkzaam was, werkt nu in andere
beroepen.

Een vrouw die begon als naaister, werd ontslagen bij het
faillisement van de zaak waar ze werkte. Ze vervolgde haar
loopbaan onder meer als kantine medewerkster (maatschappelijke
dienstverlening). Na een onderbreking van zeven jaar zocht ze
opnieuw een baan, maar ze wilde onder geen beding terug in die
vroegere funeties. Ze werkt nu als medewerker post en arehief
(administratieve /uncties). Haar beroepsrnobiliteit hangt zowel
sam en met de vraag naar arbeid in de regio (eerste wisseling) als
met haar wens om iets anders te gaan doen (wisseling bij
herintrede).

Een andere vrouw die begon als eoupeuse, stapte nog v66r de
onderbreking over naar een baan als administratief medewerker
vanwege de "slecbte textielmarkt in Brabant ". Zij is na haar
onderbreking doorgegaan in de administratieve beroepstak.

Werkgelegenheid komt naar voren als een relevante factor voor beroeps-
rnobiliteit, zij het dat deze niet alleen een rol speelt op het moment van
herintrede, maar gedurende de gehele loopbaan en bovendien de loopbanen
van onderbrekers als van doorwerkers kan bemvloeden.



170 Hoofdstuk Zes -

3. Onaantrekkelijke beroepen

De beroepstakken commerciele en maatschappelijke dienstverlening en
ambacht & industrie zijn de takken die, sarnen met wetenschappelijke &
andere vakspecialismen, relatief de hoogste beroepsmobiliteit kennen. Dat
zijn echter niet de beroepstakken waar terugkeer het meest problematisch
zou zijn. Bovendien zijn het beroepstakken - vooral de commerciele en
maatschappelijke dienstverlening- waar ook doorwerkers relatief het vaakst
uit vertrokken zijn. Het is denkbaar, ook gezien de onderzoeksresultaten
elders (zie Elchardus & Martin 1985; Dex 1987), dat de 'uittocht' uit de
dienstverlening van zowel doorwerkers als onderbrekers sarnenhangt met
een zekere onaantrekkelijkheid van functies, In dat geval is noch het verlies
van 'human capital' noch een tekort aan banen bepalend voor de overgang
van onderbrekers naar een andere beroepstak, maar zal de persoonlijke
wens om iets anders te gaan doen een rol spelen.

Een voormalig verkoopster (en doorwerker) zegt vanwege "de
nare sfeer en vee! jongere collega's" iets anders te zijn gaan zoeken.
Ze wilde carriere maken door voor zichzelf te beginnen. Dat is
haar ook ge!ukt: ze heeft nu een eigen modeatelier en winkel.

Eerder wezen we er op dat een beroep als verkoopster (beroepstak
cornmerciele dienstverlening) ook v66r de onderbreking al vaak tot
mobiliteit leidde. De respondentes die bij de onderbreking er nog wel in
werkten, zijn alsnog bij herintrede van beroep gewisseld. Blijkbaar is dit
een beroep dat leuk is voor even, maar niet voor lang." De meeste
vrouwen die in deze beroepstak werkzaarn waren, zijn laagopgeleide
vrouwen en vrouwen wier loopbaan over het geheel genomen een vluchtig
of instabiel karakter kent (zie ook Hoofdstuk 2). Een voorbeeld.

Een laag opge!eide vrouw is haar loopbaan begonnen als hulp in
de huishouding. Ze werd daarna verkoopster omdat ze dat leuker
werk yond en omdat het beter verdiende. Na haar onvrijwillige
ontslag daar heeft ze een baan als produktie medewerker gehad.
Ze verhuisde met haar partner en yond in haar nieuwe woon-
plaats werk als kantine medewerkster. Dat bevie! niet zo goed
omdat er volgens haar een onprettige sfeer heerste. Ze yond

Behalvevoorkeuren van vrouwen speelt hier ook het personeelsbeleid van
arbeidsorganisaties een rol. Vee! verkoopfuncties in midden- en klein-
bedrijven worden bezet door jongeren tot 23 jaar vanwege het voor werk-
gevers aantrekkelijke minimumloon. Voor oudere kandidaten is geen
plaats meer.
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opnieuw een baan als produktie medewerker, waar ze tot haar
onderbreking in werkzaam bleef. Na dertien jaar voor haar gezin
gezorgd te hebben, keerde ze na een opleiding gevolgd te hebben
terug in een vaste baan als grafisch medewerker. 2e zoekt
inmiddels een baan in hetzelfde beroep, maar in een ander
bedrijf, waar ze meer doorstroommogelijkheden heeft.

Hoewel deze 'uittocht' niet specifiek voor onderbrekende vrouwen is, is
de beroepsmobiliteit uit deze beroepstakken wel groter dan bij doorwer-
kende vrouwen. Mogelijk is een wisseling van beroep soms ook makkelij-
ker als men er toch eenmaal uit is.

4. Het combineren van betaald werk en zorg voor kinderen

De vierde factor die we op grond van theorie relevant achten v~~r
beroepsmobiliteit bij herintrede, is de wens van vrouwen om betaald werk
met zorgactiviteiten te combineren.

In het gewenste aantal arbeidsuren van de herintreedsters in de onderha-
vige studie (ongeveer 20 uur) komt tot uitdrukking dat herintredende
vrouwen op zoek zijn naar een balans in de cornbinatie van zorg en
betaalde arbeid. Zij wensen hun aandacht te verdelen over meerdere
tijdsbestedingen die ze in deze fase van hun leven belangrijk vinden: zorg
voor kinderen en betaald werk. Een werkweek van ongeveer 20 uur brengt
volgens hen de balans in evenwicht.

Een laag opgeleide vrouw werkte v66r haar onderbreking als
verkoopster. Na een onderbreking van 3 jaar ging ze in een
creche werken, omdat de arbeidsuren daar beter aansloten bij de
zorg voor een kind dan in de detailhandel. Na haar scheiding
kwam ze er alleen voor te staan. 2e stapte meteen over naar
produktiewerk aan de lopende band (full-time), omdat dat beter
verdiende dan het crechewerk en ze nu in haar eentje voor haar
gezin moest zorgen. Toen ze een nieuwe partner kreeg, en weer
tweeverdiener werd, keerde ze onmiddellijk terug naar een
deeltijdbaan in de creche. Dat werk yond ze veeI Ieuker om te
doen, ondanks de lagere verdiensten.

Dat voor veel vrouwen de combinatiemogelijkheid zwaarder weegt dan een
inhoudelijke of positionele ontwikkeling van de loopbaan (althans in een
bepaalde fase van hun leven), wordt geillustreerd door de volgende
verhalen.

20 beseft een in deeltijd werkende herintreedster dat de keuze
voor deeltijd haar perspectieven in de Ioopbaan belemmerde,
maar voor haar "hoe/de dat toch at niet 20 nodig ", Haar bIik is
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gericht op het hebben van een baan die te combineren is met
andere dingen in haar leven. Een carriere of inhoudelijke
verbetering van haar administratieve functie streeft ze niet na.
"Och ", zegt een vrouw die nu als interieurverzorgster werkt,
"zolang de kinderen klein zijn, is het weI zo makkelijk. Ik hen er
voor ze als ze uit school kamen, en ondertussen verdien ik er mooi
een centje hij. "

Ook als dit negatieve consequenties heeft voor de baan (slechtere arbeids-
voorwaarden) of voor de loopbaan (slechtere toekomstperspectieven),
verkiezen veel vrouwen toch deeltijdwerk boven een betere, maar voltijd-
baan. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de contractvormen die herintreedsters
accepteren om in deeltijd te kunnen werken. Van de 96 ge'interviewde
herintreedsters hadden 54 vrouwen (56%) bij herintrede eerst een tijdelijke
baan (onder meer via het uitzendbureau), werkten ze via oproepcontracten,
of als invalkrachten, of deden ze thuiswerk en 'zwart' werk.'? Voor een
deel van de vrouwen is dit inmiddels verbeterd; op dit moment in hun
loopbaan hebben nog 37 vrouwen (39%) geen vaste baan."

In de beroepstakken ambacht & industrie en hogere leidinggevende [uncties
werken weinigen in deeltijd. Gemiddeld werkt 24,4% van de Nederlandse
werknemers minder dan 35 uur per week. Voor de beide genoemde
beroepstakken is dit echter gemiddeld 11,0% en 6,8% (CBS, EBB 1992).
Vrouwen die hierin werkzaam zijn, zuIlen, als ze in deeltijd willen werken,
daarvoor nog strijd moeten leveren of overstappen naar een andere baan
waarin deeltijd werken wel mogelijk is. In die zin kan af- of aanwezigheid
van deeltijdbanen beroepsrnobiliteit in de hand werken. We geven hier
twee voorbeelden.

Een coupeuse wilde na de geboorte van haar kind eigenlijk niet
stoppen, maar gaf de voorkeur aan werken in deeltijd. Dat werd
in het bedrijf waar ze werkte evenwel niet toegestaan. Zij nam
alsnog omslag en werkt inmiddels 10 uur per week als schoon-
maakster.

10 De Jong en De aide (1994) constateren dit eveneens. Voor de geboorte
van het eerste kind had iedereen in hun onderzoek een vast contract.
Blijkbaar, zo stellen zij, hebben vrouwen het slechtere arbeidscontract op
de koop toe moeten nemen bij de overstap naar de door hen zo gewenste
kleine deeltijdbaan.

De categorie vaste banen is inclusief de categorie zelfstandigen (eigen
bedrijf).

11
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Een analiste heeft aanvankelijk carriere gemaakt in haar
beroep. Ze klom op van histologisch en cytologisch analiste tot
hoofd van de afdeling cytologie. Toen ze met haar partner
verhuisde voor zijn werk moest ze in haar nieuwe werkkring een
degradatie accepteren: ze werd weer cytologisch analiste. Na de
geboorte van haar kind wilde ze terug in arbeidsuren, maar dat
werd geweigerd. Daarop nam ze ontslag. Inmiddels werkt ze in
deeltijd voor 16 uur per week, echter als administratief medewer-
ker, wat ze zelf als een zware achteruitgang in positie beschouwt.

Dit zijn tevens voorbeelden van vrouwen die de voorkeur geven aan neer-
waartse beroepsmobiliteit, als dat betekent dat ze een baan krijgen waarin
ze hun zorgactiviteiten met die baan kunnen combineren.

Een ander, aan de combinatieproblematiek gerelateerd, probleem kan
zijn, dat vrouwen niet te ver van hun woonplaats willen werken. Ze zijn
een aantal uren beschikbaar voor de arbeidsmarkt, maar lange reistijden
zou die beschikbaarheid teveel aantasten. In dat geval kiezen vrouwen voor
een baan dichtbij huis, ook als dit betekent dat ze moeten overgaan naar
een ander beroep dan waarin ze werkzaam zouden willen of kunnen zijn.

Een analiste yond na 14 jaar onderbreking emplooi als medewer-
ker klantenservice voor een postorderbedrijf. Ze wilde geld
verdienen na haar scheiding, maar in verband met de kinderen
prefereerde ze thuiswerk. Vandaar dat ze dit werk aannam en
geen moeite deed terug te keren in haar oude beroep.

Samenvattend komen we tot de volgende conclusies. De beroepsmobiliteit
bij herintrede is deels vrijwillig gekozen: vrouwen willen zelf wat anders
gaan doen; en deels onvrijwillig: er zijn geen geschikte (deeltijd)banen
beschikbaar of men kan niet terug, vanwege het verlies aan kennis en
vaardigheden tijdens de onderbrekingsperiode of vanwege gebrek aan
werkgelegenheid.

Alle vier de genoemde verklaringsgronden spelen een rol in de beroeps-
mobiliteit bij herintrede, maar de relevantie ervan verschilt per beroepstak.
Herintreedsters die hun loopbaan zijn begonnen in bijvoorbeeld de
industriele beroepstak, zijn bij hun herintrede om drie van de vier
bovengenoemde redenen van beroepstak veranderd. Depreciatie van
'human capital' als gevolg van de onderbreking speelde hierbij geen ro1. Dit
is echter wel van belang voor de meer specialistische functies in de
beroepstak wetenschappelijke en andere vakspecialismen. Volgens de theorie
leidt onderbreking hier tot meer depreciatie dan elders en he eft dat
neerwaartse mobiliteit tot gevolg. Dit effect kan hier worden bevestigd.
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Factoren als mobiliteit op grond van werkgelegenheidsproblemen en
onaantrekkelijkheid van beroepen spelen in deze beroepstak geen rol van
betekenis, maar de combinatieproblernatiek, in het bijzonder het gebrek
aan deeltijdmogelijkheden, vormt naast depreciatie hier wel aanleiding om
voor een ander beroep te opteren.

Onderbreking van de beroepsloopbaan, zo concluderen we, is een
belangrijke aanleiding voor beroepsmobiliteit, maar beroepsmobiliteit is
niet uitsluitend, noch hoofdzakelijk, her gevolg van een depreciatie van
'human capital' tijdens die onderbreking. Beroepsmobiliteit bij herintrede
betekent evenmin dat de loopbaan per definitie in neerwaartse richting zal
verlopen, noch dat dat als zodanig wordt ervaren.

Het vrijwillige karakter van veel beroepswisselingen bij herintrede, dat
door de herintreedsters zelf naar voren wordt gebracht, vraagt derhalve om
een andere kijk op de effecten van de onderbrekingsperiode. In het vorige
hoofdstuk is in dit verb and gewezen op het belang van investeringen
tijdens de onderbreking. In de volgende paragraaf komen we in het kader
van beroepsmobiliteit daar nogmaals over te spreken. Daarna komen in
Hoofdstuk 7 de ervaringen van de vrouwen zelf met betrekking tot
effecten van onderbreking en investeringen tijdens de onderbreking aan
bod.

6.4. Beroepsmobiliteit na investeringen tijdens de onderbreking

Eerder in deze studie is het belang van investeringen tijdens de onderbre-
king aangetoond (zie Hoofdstuk 5). Vrouwen die zo'n investering doen
hebben nu hogere arbeidsposities dan vrouwen die dat niet doen. Boven-
dien bereiken deze investeerders met doorwerkers vergelijkbare arbeidsposi-
ties.

Op deze plaats willen we illustreren hoe de loopbanen van investerende
en niet-investerende onderbrekers er uit zien. Gezien de geconstateerde
relevante loopbaanverschillen tussen vrouwen met verschillend startkapi-
taal, zullen we bij de beschrijving van wel en niet investeerders opnieuw
laag-, rniddelhoog en hoog opgeleide vrouwen onderscheiden.

Uit de eerder gepresenteerde gegevens wet en we dat met name vrouwen
met een startkapitaal op middelhoog niveau hun arbeidsposities na
investeringen tijdens de onderbrekingsperiode weten te verbeteren. Maar
ook zonder investeringen hebben deze vrouwen weinig last van een daling
in hun loopbaan als gevolg van een onderbreking in de beroepsloopbaan.
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Welke beroepen oefenen deze vrouwen lilt voor hun onderbreking en
welke daarna?

Middelhoog opgeleide vrouwen

Middelhoog opgeleide onderbrekers, die wel en die geen opleiding hebben
gevolgd tijdens de onderbrekingsperiode, wijken wat startfuncties betreft
niet van elkaar af. Beide groepen vrouwen zijn meestal begonnen in een
administratieve of verzorgende functie. Onder de niet-investerende vrouwen
zijn evenwel relatief meer verpleegkundige en administratieve krachten die
hun loopbaan vervolgen in hetzelfde beroep. Vergeleken met vroeger zijn
soms de arbeidsvoorwaarden of de inhoud van de functie van niet-
investeerders achteruit gegaan. Dat is echter geen gevolg van niet-investe-
ren, maar van het omzetten van de voltijd naar een deeltijd functie. In de
volgende paragraaf komen we daar op terug. Over het algemeen hebben
deze niet-investerende vrouwen hun arbeidsposities weten te consolideren
op een met vroeger vergelijkbaar niveau.

De loopbaan van investerendevrouwen met een middelhoog startkapitaal
is daarentegen over het algemeen progressief te noemen. Zij bevinden zich
nu vaker in leidinggevende functies of in banen met een hogere status dan
tijdens hun vroegere werkzaamheden. Enkele voorbeelden:

Een verpleegkundige is na omscholing teruggekeerd in een baan
als creatief therapeute en is inrniddels gepromoveerd tot docente
supervisor in deze richting. Een andere verpleegkundige is
omgeschoold tot docente catechese en werkt inmiddels als pastor.
Een secretaresse is na omscholing teruggekeerd als lerares, een
tweede yond emplooi in het sociaal cultureel werk en een derde
wist op te klimmen tot beleidsmedewerkerl coordinator.

Investeringen in opleidingen tijdens de onderbreking zijn het sleutelbegrip
voor progressie in de loopbaan van middelhoog opgeleide vrouwen. Volgt
men geen opleiding dan is er sprake van een redelijk vlak verlopende
loopbaan. Volgt men wel een opleiding dan is er sprake van opwaartse
mobiliteit. Ve1en hebben nu werk gevonden in functies waarvoor een haag
opleidingsniveau wordt gevraagd. Voor deze vrouwen gaat het algemene
negatieve effect van onderbreking van de loopbaan niet op. Integendee1,
dankzij de investeringen tijdens de onderbrekingsperiode heeft de loopbaan
van deze specifieke groep vrouwen op een hager niveau vervolg gekregen.
Het zijn met name deze vrouwen die carriere blijken te maken, in de
klassieke betekenis van het woord, en dat ondanks de daarvoor zo nade1ig
geachte onderbreking van de beroepsloopbaan.
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Laag opgeleide vrouwen

De Ioopbanen van laag opgeleide onderbrekers die wel en niet in additione-
le scholing investeren, verlopen anders dan de Ioopbanen van de hiervoor
beschreven groep vrouwen.

Investerende vrouwen die vroeger werkzaam waren in administratieve
functies blijven meestal daarin actief. Een voorbeeld is dat van een
(aanvankelijk Iaag opgeleide) vrouw die via additionele scholing op middel-
hoog niveau haar Ioopbaan weer oppakte. Zij is daarmee in dezelfde
beroepstak werkzaam gebleven, maar het niveau van de functie is
verbeterd.

Zij begon haar beroepsloopbaan als administratieve kracht, later
werd ze secretaresse. Tijdens een onderbrekingsperiode van vier
jaar volgde ze een opleiding in kind- en jeugdverzorging op mbo-
niveau en kwam ze bij herintrede aan de slag als peuterleidster.
Dat beviel haar toch niet zo goed omdat er weinig vooruit-
zichten in waren. Ze orienteerde zich op andere beroepen in een
Banen & Beroepenorientatiecursus, Als resultaat daarvan is ze
een secretaresse-opleiding gaan doen (ook mbo-niveau) en kwam
ze in de administratie terug als secretaresse personeelszaken. Ze
heeft daarin nu een vast contract voor 32 uur per week.

Laag opgeleide vrouwen die voorheen in de textielindustrie werkten, zijn
na een opleiding in diverse andere beroepen verder gegaan. Die vrouwen
werken nu in de kinderopvang, schoonmaakbedrijven of administratie. We
treffen bij deze Iaag opgeleide investeerders ook enkele Iaborantes die van
beroep zijn gewisseld na het volgen van een opleiding. Zij zijn vooral naar
administratieve functies overgegaan.

Niet-investerende Iaag opgeleide vrouwen werken opmerkelijk vaak als
schoonmaakster (bij particulieren of bij bedrijven) of als keukenhulpen, Dit
zijn vrouwen die voorheen werkzaam waren in functies als verkoopster,
administratief medewerker, cassiere, Iaborante en textielarbeider. Schoon-
maakwerk heeft in vergelijking met andere werkzaamheden een Iage status
(zie tabel 6.5). De loopbanen van deze vrouwen wordt derhalve geken-
rnerkt door neerwaartse mobiliteit.

Niet iedereen in deze categorie vrouwen wordt echter schoonmaakster.
De overige Iaag opgeleide niet-investerende vrouwen keren in de regel terug
in hetzelfde beroep waarin ze voor hun onderbreking actief waren (vooral
administratie en verzorging).

Investerende Iaag opgeleide vrouwen weten hun Ioopbaan op een
vergeIijkbaar of verbeterd niveau voort te zetten. De loopbanen van niet-
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investerende vrouwen blijven ook vrij stabiel voor zover het vrouwen
betreft die terugkeren in hun oude beroep. De overgang van laag opgeleide
vrouwen (uit verschillende beroepsklassen) naar schoonmaakwerk luidt
echter een regressie in de loopbaan in. De in Hoofdstuk 5 geconstateerde
algemene daling in de loopbaan van de laag opgeleide niet-investeerders
komt vooral door de neerwaartse beroepsmobiliteit in de loopbaan van
deze groep vrouwen.

Haag apgeleide vrauwen

Ten slotte valt er over de loopbanen van onderbrekers met een startkapi-
taal op hoog niveau het volgende op te merken. Investerende vrouwen in
deze groep die de loopbaan zijn begonnen in het onderwijs zijn, een
enkeling uitgezonderd, ook na de onderbreking in dat beroep werkzaam
gebleven. De loopbanen van de overige hoog opgeleide vrouwen verlopen
in progressieve richting als ze additionele scholing hebben gevolgd en in
regressieve richting zonder zo'n scholing. Omdat het bij de hoog opgeleide
onderbrekers slechts om vier vrouwen gaat die geen additionele scholing
tijdens de onderbreking hebben gevolgd, valt hier evenwel geen conclusie
uit te trekken. Afsluitend constateren we dat de loopbaan van investerende
hoog opgeleide vrouwen grotendeels op het oude niveau is gebleven.

6.5. Beschikbare tijd voor de arbeidsmarkt

6.5.1. Inleiding

Werken in deeltijd is een van de meest opvallende aspecten van de
arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland. Dit geldt zowel voor
vrouwen die hun loopbaan wel als niet onderbroken hebben. Bijna
tweederde van de vrouwen werkt in een deeltijdbaan. Van de vrouwen
tussen 15 en 65 jaar werkt 63% in een baan van minder dan 35 uur per
week (CBS/SZW 1994). Behalve op het punt van onderbreking van de
beroepsloopbaan, wijkt ook op het punt van beschikbare uren het arbeids-
marktgedrag van vrouwen af van dat van mannen."

12 Tegenover de 63% in deeltijdwerkende vrouwen staat dat slechts 14% van
de mannen in dezelfdeleeftijdsgroep in deeltijd werkt (CBS/SZW 1994).
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In het voorgaande is deeltijdwerk besproken als een mogelijke verkla-
ringsgrond voor beroepsmobiliteit bij herintrede. In deze paragraaf staan
we wat uitgebreider stil bij mogelijke effecten van deze vorm van
arbeidsmarktgedrag voor de totale loopbaanontwikkeling van vrouwen.

Naast de arbeidsuren van herintredende vrouwen zullen ook de arbeids-
uren van doorwerkende vrouwen besproken worden. Want, hoewel
vrouwen die hun loopbaan hebben onderbroken op dit moment significant
rninder arbeidsuren werken dan vrouwen die steeds hebben doorgewerkt
(gemiddeld 20,6 uur tegenover 32,3 uur bij doorwerkers), komt deeltijd-
werk ook veel voor bij doorwerkers. Een deel van de vrouwen met een
ononderbroken arbeidsparticipatie is al in een deeltijdbaan hun loopbaan
gestart of heeft ergens onderweg het aantal werkuren teruggebracht (zie
tabel 4.6 en 4.7 in Hoofdstuk 4).

Eerder hebben we besproken dat herintreedsters een baan met zorgarbeid
wensen te combineren. Lukt dat niet, dan krijgt de verzorging van de
kinderen (tijdelijk) prioriteit, Ook voor doorwerkers verwachten we dat
de mogelijkheid tot flexibiliteit in het aantal arbeidsuren voor een deel het
arbeidsmarktgedrag en daarmee het verloop van hun beroepsloopbaan zal
bepalen.

In het onderstaande gaan we na of vrouwen die werkzaam zijn in (kleine
of grote) deeltijd- of voltijdbanen in verschillende beroepstakken werkzaam
zijn (paragraaf 6.5.2). We willen zo achterhalen of er een verb and is tussen
de omvang van de baan en de beroepstak waarin men werk vindt. In
Hoofdstuk 4 waar onderzocht is of de omvang van de werkweek van
invloed is op de huidige arbeidspositie, is van een verb and tussen het aantal
uren en de huidige arbeidspositie (uitgedrukt in SEI-waarden) niets
gebleken. De verwachting is hier evenwel dat meer uren werk de kans
groter maakt dat men in andere beroepstakken werkzaam is. Bovendien
verwachten we, op grond van de bevindingen in Hoofdstuk 4, dat een
verrnindering van arbeidsuren, dan wel niet tot neerwaartse rnobiliteit zal
leiden, maar dat de kans groot is dat de loopbaan stagneert. Ten behoeve
hiervan bespreken we in de daaropvolgende paragraaf (6.5.3) onrwikke-
lingen in de individuele loopbanen van vrouwen.

6.5.2. Effect van deeltijdwerk VOOT bet huidige beroep

Tabel 6.6 maakt duidelijk dat er inderdaad sprake is van een significant
verb and tussen de omvang van de baan en de huidige beroepstak van
vrouwen (zie tabel 6.6).
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Van de vrouwen werkzaam in beleidvoerende, hoger leidinggevende
functies werkt het overgrote deel in een voltijdbaan, dit geldt (in mindere
mate) ook voor vrouwen in wetenschappelijke & andere vakspecialismen en
ambachtelijke, industriele functies. In de huishoudelijke, verzorgende functies
is het aandeel vrouwen dat in een kleine deeltijdbaan werkt het hoogst van
alle beroepstakken: 61%.13

Tabel 6.6.
Omvang baan in huidige beroepstak (p < 0.01) (gegevens uit de telefonische
enquete, doorwerkers en onderbrekers samen)

Huidige Kleine Grote Vol ti jd
beroepstak deel t ijd deel t ijd baan

baan baan n= %
n= % n= %

Wetensch.e.a.vakspecialismen (1) 3 12,5 7 29,2 14 58,3
Leerkrachten, praktijkinstr. 10 38,5 10 38,5 6 23,1
Verpleegkundige functies 11 23,9 17 37,0 18 39,1
Beleidv, hoger leidinggevend 0 0,0 1 16,7 5 83,3
Administratieve functies 18 19,1 38 40,4 38 40,4
Zakelijke, commerc. dienst. 4 22,2 5 5,4 9 50,0
Maatschap. dienstverlening (2) 7 31,8 8 36,4 7 31,8
Huish., verzorgende functies 19 61,3 5 16,1 7 22,6
Ambacht, industrie (3) 3 20,0 2 13,3 10 66,7

Totaal 75 26,6 93 33,0 114 40,4

(1) exclusief beroepsklassen 'verpleegkundigen' en 'leerkrachten/praktijkinstructeurs'
(2) exclusief beroepsklasse 'huishoudelijke en verzorgende functies'
(3) inclusief beroepstak 'agrarische beroepen, vissers ed'

Deze verdeling komt overeen met de elders gesignaleerde mogelijkheden en
onmogelijkheden van de verwezenlijking van deeltijdwerk in de diverse
beroepstakken (Weggelaar e.a. 1986) en bedrijfstakken (Allaart e.a. 1992).
In de administratie, verpleging en in het onderwijs is dit heel wel mogelijk,
maar in veel hogere, leidinggevende functies en in ongeschoolde of
laaggeschoolde functies in de industrie is deeltijdwerk daarentegen

13 Tijdens e.a. (1994) komen tot nagenoeg dezelfde bevindingen. Een
opmerkelijk verschil is dat zij bij administratieve functies juist de meeste
voltijdwerkenden aantreffen. Opnieuw is het deze beroepsgroep waarbij
de onderzoeksresultaten van beide onderzoeken verschillen.
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nauwelijks gerealiseerd.14 De nog immer toenemende vraag naar deeltijd-
functies van de kant van vrouwen versterkt op dit moment een trek naar
functies waarin deeltijdwerk mogelijk is. In die zin kan een deel van de
beroepsmobiliteit van vrouwen worden verklaard uit de wens om in
deeltijd de werken.

6.5.3. Effect van deeltijdwerk uoor de loopbaanontwikkeling

Om nu effect en voor de loopbaan als gevolg van overgangen van voltijd-
naar deeltijdbanen op te sporen, dienen we individuele loopbanen van
vrouwen onder de loep te nemen. Zo'n beschouwing kan mogelijk stijging,
daling of stagnatie in loopbanen als gevolg van dergelijke overstappen in
beeld brengen.

Technisch specialistische beroepen als laboranten, analisten en apothe-
kers-assistenten (beroepstak wetenschappelijke & andere vakspecialismen)
blijken moeilijker in deeltijd uit te voeren. Vrouwen die hier in werkzaam
waren, geven relatief vaak aan van beroep te zijn veranderd, vanwege een
wei gering vanuit de arbeidsorganisatie om in deeltijd te mogen werken.

Een voormalig apothekers-assistente bijvoorbeeld, stapte over
naar de functie van opleidings-assistente, omdat daar deeltijdwerk
wel was toegestaan. Toen ze later na een onderbreking weer in
die laatste functie terug wilde, lukte haar dat niet meer.

Vrouwen die als textiel-arbeiders werkzaam zijn geweest, hebben dit altijd
in een voltijdfunctie gedaan. De textiel-arbeiders die steeds hebben
doorgewerkt en in dezelfde beroepsklasse werkzaam zijn gebleven, werken
nog steeds alleen in voltijdfuncties. Zoals eerder aangegeven, is werken in
deeltijd hier ongebruikelijk.

Vooral vrouwen in administratieve, verpleegkundige en onderwijs/uncties
blijven, als ze teruggaan in aantal arbeidsuren, in dezelfde beroepstak actief.

14 Dit zijn tevens de beroepsklassen die als 'mannelijk' te boek staan. In
beleidvoerende & hager leidinggevende [uncties is 86,5% man en in
agrarische, ambachtelijke & industriele [uncties geldt dat voor meer dan 90%
van de werknemers (CBS 1992). Het kan geen toeval zijn dat uitgerekend
in 'mannelijke' functies weinig deeltijdwerk voorkomt. Het voert evenwel
te ver om op deze plek de wordingsgeschiedenis van deeltijdfuncties in
bepaalde beroepsklassen te onderzoeken. We volstaan met de constatering
dat een wisselwerking tussen vraag en aanbod de groei van deeltijdwerk
in die beroepen heeft bewerkstelligd waarin al veel vrouwen werkzaam
waren.
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Sommigen veranderen op dat moment van functie binnen die klasse. Dat
is dan een functie op een lager niveau of met andere arbeidsvoorwaarden.
Zo zien we dat sommige secretaresses degraderen tot typiste of recepticnis-
teo Vaker komt voor, dat ze op eenzelfde niveau werkzaam blijven, maar
dan wel via een uitzendbureau werken of thuiswerk doen. Verpleeg-
kundigen worden bij de overgang naar deeltijdwerk sorns ziekenverzorg-
sters of alphahulpen. Ook hier komt het vaker voor dat het oude niveau
blijft gehandhaafd, maar soms verandert met de overgang naar deeltijdwerk
de aanstelling. In dat geval werken bijvoorbeeld de verpleegkundigen in
nacht- of weekenddiensten. In het onderwijs betekent werken in deeltijd
meestal dat men hetzelfde niveau continueert, maar men is dan wel vaak
een invalkracht met zeer wisselende arbeidsuren (de ene week bijvoorbeeld
niets, de andere week full-time).

Zoals gezegd kent de beroepsklasse huishoudelijke & verzorgende [uncties
het hoogste aandeel kleine deeltijdbanen. Dit blijken vooral vrouwen te
zijn, die na een onderbrekingsperiode als interieurverzorgster enkele uren
per week - vaak 'zwart' - buitenshuis gaan werken. Dit werk is meestal
onder hun vroegere niveau, ook al waren ze voorheen eveneens werkzaam
in laag- en ongeschoold werk.

In deze paragraaf is duidelijk geworden dat het v66rkomen van kleine en
grote deeltijd- en voltijdbanen verb and houdt met werken in verschillende
beroepstakken. Tevens blijkt dat neerwaartse mobiliteit als gevoig van de
overstap van voltijd naar deeltijd werk, eerder uitzondering is dan regel.
AIleen doorwerkende en onderbrekende vrouwen in de beroepstak weten-
schappelijke & andere vakspecialisten kunnen, als ze in deeltijd willen
werken, hun beroep daarin relatief minder vaak continueren. De meerder-
heid van de vrouwen echter, vooral zij die werkzaam zijn in meer 'vrouwe-
Iijke' beroepstakken, kennen geen degradatie. Wel komt verslechtering van
arbeidsvoorwaarden als gevoig van deeltijdwerk regelmatig voor. Al komt
neerwaartse mobiliteit niet veel voor, een verbetering van positie zit er bij
zo'n overgang naar deeltijdfuncties evenmin in. Dit is welgeteld slechts drie
doorwerkende vrouwen, die hun voltijdbaan omgezet hebben in een grote
deeltijdbaan, gelukt.

De tijd die vrouwen beschikbaar hebben voor betaald werk, bepaalt voor
een deel in welke beroepen ze wel of niet terecht kunnen. We sluiten ons
derhalve aan bij de conclusies van Tijdens e.a. (1994:64) dat de omvang van
de baan allocerend werkt voor de participatie in beroepen en dat als
vrouwen hun arbeidstijdwensen zouden kunnen realiseren binnen hun
'eigen' beroepen, die allocerende functie sterk aan kracht zou inboeten.
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Op grond van verschuivingen op het niveau van individuele loopbanen
is hier niet aangetoond dat de overgang van voltijd- naar deeltijdwerk een
algemeen negatief effect heeft op het loopbaanverloop van vrouwen. Soms
verslechteren de posities, soms de arbeidsvoorwaarden, maar over het
algemeen blijft men werken in de beroepen waarin men eerst in voltijd
aangesteld was. Verbetering van positie levert werken in deeltijd echter ook
niet op. De overgang van een voltijd- naar een deeltijdbaan betekent voor
de loopbaan van vrouwen in Ieite een stagnatie, men blijft 'hangen'.

De gegeven voorbeelden van individuele werkgeschiedenissen bieden een
aanwijzing dat deze stagnatie nauwelijks als problematisch wordt ervaren.
Veel vrouwen kiezen voor een deeltijdbaan om meerdere werkzaamheden
tegelijkertijd te kunnen doen. Zij willen en actief blijven op de arbeids-
markt en zelf voor hun kinderen zorgen. Hiermee is niet gezegd dat een
verandering van beroep of functie om die combinatie mogelijk te maken
hun voorkeur heeft, maar wel dat zo'n verandering in de regel wordt
verkozen boven een voltijdbaan.

6.6. Conclusies

Dit hoofstuk beoogt hoofdzakelijk een illustratie te geven van de bevindin-
gen in Hoofdstuk 4 en 5. In die twee hoofstukken zijn verschillende
arbeidsposities in de loopbanen van vrouwen geduid met behulp van de
indeling in Sociaal-Economische Indices. Hier zijn dezelfde arbeidsposities
beschreven aan de hand van een indeling in beroepstakken en -klassen en
is de loopbaanontwikkeling beschreven als beroepsrnobiliteit en -coritinu-
iteit.

Onderbreking van de beroepsloopbaan heeft in het algemeen negatieve
gevolgen voor de huidige arbeidsposities, zo luidt de conclusie van
Hoofdstuk 4. Gegoten in termen van beroepsmobiliteit over de loopbaan,
blijkt dit op de eerste plaats in te houden dat onderbrekers een grotere
beroepsmobiliteit kennen dan doorwerkers. Bij het begin van de loopbaan
is er geen verschil tussen onderbrekers en doorwerkers. Op grond van
keuze van het eerste beroep kan niet worden voorspeld of de loopbaan
later onderbroken zal worden.

De grotere beroepsmobiliteit doet zich vooral voor op het moment van
herintrede. Deze mobiliteit is deels vrijwillig, deels onvrijwillig. Het verlies
van 'human capital' blijkt niet de enige veroorzaker van mobiliteit bij
herintrede. Het biedt slechts een deel van de verklaring. Werkgelegenheids-
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aspecten op het moment van herintrede, wensen van vrouwen zelf om iets
anders te gaan doen en om werk met zorg te combineren dragen eveneens
bij aan de hoge beroepsmobiliteit bij herintrede.

Op de tweede plaats betekent die beroepsmobiliteit bij herintrede dat
onderbrekers naar minder aantrekkelijke beroepstakken verschuiven. Vaker
dan voorheen en vaker dan doorwerkers nu zijn zij momenteel werkzaam
in beroepen in de maatschappelijke dienstverlening en in huishoudelijke/ver-
zorgende functies. Deze verschuiving naar minder aantrekkelijke beroepstak-
ken komt vooral voor rekening van Iaag opgeleide vrouwen. Middelhoog
opgeleiden blijven relatief vaak in hun vroegere beroepstak werkzaam. Dit
zijn veelal administratieve en verpIeegkundige functies. Hoog opgeleiden
voor zover het om onderwijskrachten gaat, blijven ook relatief vaak in
hetzelfde beroep.

Investeringen in additionele scholing tijdens de onderbrekingsperiode, zo
luidt de conclusie van Hoofdstuk 5, hebben een positief effect op de
huidige arbeidsposities van onderbrekende vrouwen. Het kan het negatieve
effect van onderbreking van de beroepsloopbaan zelfs compenseren. Het
zijn vooral middelhoog opgeleide vrouwen die profijt hebben van zo'n
investering. De voorbeelden van loopbaanontwikkelingen in dit hoofdstuk
geven aan dat deze vrouwen als gevolg van die investering een hoger
opleidingsniveau bereiken, waardoor functies op dat hogere niveau voor
hen beschikbaar komen. In mind ere mate geldt dit ook voor investerende
Iaag opgeleide vrouwen, zij komen eveneens op een iets hoger niveau
terecht. Het gaat echter niet op voor hoog opgeleide vrouwen. Investerin-
gen leveren hun geen verbetering van de loopbaan op.

Behalve onderbreking van de beroepsloopbaan is ook de wens om in
deeltijdbanen te werken arbeidsmarktgedrag van vrouwen, waarvan we
gevolgen verwachten voor het Ioopbaanverloop.

Er zijn voorbeelden te geven van negatieve effecten, maar voor het
grootste deel van de vrouwen verandert het niveau van de baan niet als
men overstapt van een voltijd- op een deeltijdbaan. WeI is er sprake van
stagnatie in de ontwikkeling van de loopbaan. De voorkomende negatieve
effecten hebben voornamelijk te maken met het accepteren van slechtere
arbeidsvoorwaarden om de wens op deeltijdarbeid te kunnen verwezenlij-
ken. Maar deze vrouwen prefereren op dit moment een baan waarin ze
zorg met betaald werk kunnen combineren, boven een loopbaan waarin ze
carriere kunnen maken of door kunnen groeien naar inhoudelijk, of wat
prestige en status betreft, 'betere' functies.





7 Intermediaire organisaties en scholings-
. .voorzierungen

7.1. Intennediairen: tussen aanbod en vraag

Het gebruik van de term intermediairen is relatief nieuw. Al in het korte
bestaan heeft de term een ontwikkeling doorgemaakt van aanduiding voor
organisaties die opereren in het gebied tussen onderwijs en arbeid naar
organisaties op het brede terrein van aanbod en vraag op de arbeidsmarkt.

In 1984 wordt de term voor het eerst gebruikt door Van Wieringen.3

Hij refereert hierbij aan het gebied tussen onderwijs en arbeid, maar wat
ertoe gerekend kan worden, is nog niet scherp afgebakend.

Kraayvanger en Van Onna (1986) geven in hun pre-advies over de
ontwikkeling van intermediaire voorzieningen tussen het reguliere
onderwijs en het arbeidsbestel een ruime en een enge definitie van
intermediaire voorzieningen, maar ook zij houden een slag om de arm en
houden de omschrijving breed.
Het v66rkomen van dit tussengebied is volgens hen te danken aan de
scheiding van opleiding en arbeid in ruimte en tijd: educatie tijdens de
jeugd en arbeidsparticipatie tijdens volwassenheid in aparte organisaties. De
aansluitingsproblematiek is volgens hen een van de oorzaken van deze
scheiding van leren en werk; het leren door arbeid is ermee naar de
achtergrond verdrongen. De intermediaire voorzieningen zien zij daarom
als ~..onvermijdelijke respectievelijk [unctioneel noodzakelijke bijverschijnselen
(...) van de gesignaleerde scheiding van ondertoijs- en arbeidsbestel' (Kraayvan-
ger & Van Onna 1986:13).
Zij bakenen het veld af als '...het geheel van voorzieningen dat ten doel beef:
voor degenen die het reguliere onderwijs verla ten of hebben verla ten of zich in
de beroepspraktijk bevinden aanvullende mogelijkheden te creeren in de
richting van verderelandere kwalificering respectievelijk een specifieke
beroepslopleiding.' (Kraayvanger & Van Onna 1986:7)

Aangehaald in Kraayvanger & Van Onna: A. van Wieringen (1984),
'Aileen is erger. Over de dynamiek van de betrekkingen tussen onderwijs
en arbeid.' In: J.Branger, N. Dodde & W. Wielemans (red) - Onderwijsbe-
leid in Nederland. Leuvenl Amersfoort: Acco.
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Hieronder vallen alle orienterende, toeleidende voorzieningen of combina-
ties van arbeid en leren, en de ondersteunende infrastructuur, die een rol
spelen in de aansluiting tussen onderwijs en arbeid (Kraayvanger & Van
Onna 1986:44).

Zowel Van Wieringen als Kraayvanger & Van Onna plaatsen de
intermediairen in het veld tussen onderwijs en arbeid. Inmiddels is dit
jonge veld redelijk uitgekristalliseerd in organisaties en instituten die zich
niet alleen op de cornbinatie van onderwijs en arbeid richten. Allerlei
ondersteunende en begeleidende activiteiten om aanbod en vraag op elkaar
af te stemmen, worden nu tot interrnediaire voorzieningen gerekend.
Bemiddeling en advisering vall en naast bij- en omscholing van volwassenen
nu ook daaronder. Daarmee is het geheel aan ondersteunende, begeleidende
en scholende activiteiten die aanbod en vraag bij elkaar trachten te brengen
met het begrip intermediaire voorzieningen aan te duiden.

In het proces van institutionalisering van intermediairen in de jaren '80
zijn diverse organisaties en instituten ontstaan die zich hebben gespecia-
liseerd in verschillende doelgroepen of verschillende voorzieningen in dit
tussengebied van aanbod en vraag. Allanger bestaande organisaties zoals de
arbeidsbureaus zijn zich naast bemiddelingswerk meer gaan toeleggen op
kwalificering van arbeidskrachten, werkenden zowel als werkzoekenden.
Nieuwe organisaties zoals Vrouw & Werkwinkels en vrouwenvakscholen
richten zich op ondersteuning van een speciale categorie werkzoekenden:
herintredende vrouwen.

De vraag die wij in dit hoofdstuk willen beantwoorden houdt verb and met
de specialisering van intermediairen in ondersteuning van bepaalde
doelgroepen. We willen onderzoeken of ondersteuning door intermediai-
ren, die zich specifiek op de doelgroep vrouwen richten, perspectiefvollere
arbeidsposities voor herintreedsters oplevert, dan ondersteuning door
intermediairen die zich niet specifiek op vrouwen richten, Ondersteuning
in de vorm van scholing staat daarbij centraal. Hiermee keren we bij de
oudere betekenis van de term intermediaren terug, evenwel zonder te
pleiten voor een inperking van het begrip.

Met organisaties die zich specifiek op vrouwen richten worden
organisaties bedoeld die uitsluitend vrouwen op hun opleiding toelaten, en
organisaties die in hun werkwijze en methodiek rekening houden met de
thuissituatie en achtergrond van die vrouwelijke cursisten.

In de volgende paragraaf bespreken we de verschillende intermediairen
waarvan herintredende vrouwen gebruik (kunnen) maken (paragraaf 7.2).
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De door vrouwen geraadpleegde intermediairen worden uitgesplitst in op
vrouwen gerichte en op mannen zowel als vrouwen gerichte intermediaire
organisaties. Na dit eerste algemene overzicht, spitsen we in paragraaf 7.3
het onderzoek toe op intermediaire ondersteuning op het gebied van om-
en bijscholing. Daar onderzoeken we wat de effecten voor de herintrede
zijn van scholingsondersteuning van de twee onderscheiden categorieen
intermediairen. Dit doen we aan de hand van kwantitatieve gegevens.

Het aanbod van scholing wordt tevens bekeken op het streven de
seksesegregatie in beroepen te doorbreken. Als organisaties activiteiten
ontwikkeld hebben met het doel beroepen waar voorheen geen of weinig
vrouwen in werkten, voor hen toegankelijk te maken, zal daar melding van
gemaakt worden. Methoden die voor dit laatste kunnen worden aangewend
zijn kwalificering van vrouwen voor 'mannenberoepen' en onderhandelin-
gen met arbeidsorganisaties om voor bepaalde functies minder voor de
hand liggende arbeidskrachten aan te nemen.

Vervolgens bespreken we in paragraaf 7.4 aan de hand van een analyse
van meer kwalitatieve gegevens hoe de onderbreking van de beroepsloop-
baan en de ondersteuning van de verschillende intermediairen in die
periode door herintreedsters zelf wordt beleefd.

7.2. Door herintredende vrouwen geraadpleegde intermediairen

7.2.1. Activiteiten van herintreedsters en aangewende kanalen

In hun zoektocht naar werk ondernemen herintreedsters verschillende
soorten activiteiten, In het onderzoek van Vogels en Portegijs (1992) naar
stappen die herintredende vrouwen zetten op weg naar betaald werk, komt
naar voren dat herintreedsters zelden werk vinden enkel en alleen door te
solliciteren. Ze solliciteren wel, veel ook, maar ze vragen eveneens om
informatie en advies bij verschillende kanalen. Ze schrijven zich in bij het
arbeidsbureau en bij (vaak meerdere) uitzendbureaus.' Vrienden en

Uit het EBB-onderzoek van Van der Valk & Vogels (1990) kornt een
vergelijkbaar beeld naar voren. Het nazoeken van advertenties is de meest
verrichte zoekactiviteit en werkzoekende herintreedsters doen dat iets
vaker (75%) dan andere werkzoekende vrouwen (71%). Daarentegen
schrijven herintreedsters zich rninder vaak in bij het arbeidsbureau (22%
tegenover 38%) en bij uitzendbureaus (10% tegenover 21%).
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familieleden wordt gevraagd uit te kijken naar banen of een goed woordje
voor hen te doen. Ze do en vrijwilligerswerk met het doel een vaste baan
te verwerven en 'last but not least' bereiden ze zich voor op een terugkeer
door zich bij of om te scholen. In figuur 7.1 is schematisch weergegeven
welke verschillende activiteiten herintreedsters (kunnen) ondernemen om
betaald werk te zoeken.

Het schema is niet uitputtend, maar geeft de meest gebruikelijke activitei-
ten in het zoekproces weer (zie Vogels & Portegijs 1992). Er is een
onderscheid gemaakt tussen investeringen in het 'human capital' en
zoekactiviteiten, In dit hoofdstuk zal, zoals elders in deze studie, de nadruk
liggen op de investeringskant van het zoekproces en dan met name op de
opleidingscomponent.

Figuur 7.1.
Activiteiten gericht op het zoeken van een baan

Investeringen in 'human capital': Zoekactiviteiten:

Opleidingen
" Bijscholing
" Omscholing
" Orientatie-

cursus

Ervaring
* Vrijwilligerswerk
" Werkervaringsplaats
* Stageplaats
" Korte baantjes

" Open sollicitaties
" Solliciteren op vacatures
" Inscbrijuen als werkzoekend

bij arbeids- of uitzendbureau

Als herintreedsters investeren in hun 'human capital' tijdens een onderbre-
kingsperiode bij welke organisaties of instanties doen ze dat dan? In figuur
7.2 zijn de verschillende kanalen aangegeven waar vrouwen een beroep op
(kunnen) doen voor advies en ondersteuning in verb and met scholingsacti-
viterten.

De organisaties/instanties genoemd in de categorie Andere organisaties/in-
stanties zijn niet allemaal te benoemen als intermediairen. Het openbare
onderwijs bijvoorbeeld is niet specifiek gericht op een aansluiting van
aanbod en vraag op de arbeidsmarkt. Ook al is een deel van het scholings-
aanbod van deze organisaties gericht op volwassenen die het reguliere
onderwijs hebben verlaten, deze organisaties maken over het algemeen geen
deel uit van het tussengebied waar we hier over spreken.

Beroepskeuze- en adviesbureaus bieden zelf geen scholingsmogelijkheden
maar, zoals de naam al aangeeft, begeleiden en ondersteunen zij keuzes op
dit terrein. Zij bevinden zich daarmee wel op het intermediaire veld, echter
niet direct op het terrein van investeringen in het 'human capital'. Omdat
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we juist dat terre in die hier onderzoeken, worden deze bureaus verder niet
besproken.

Figuur 7.2.
Aangewende kanalen voor scholingsactiviteiten gericht op het vinden van een
baan als herintreedster

Vrouw-specifieke
intermediairen

Algemene
intermediairen

Andere
o rganis.! instan ties

" Vrouw & Werkwinkel
., Vrouwenvakschool

* Arbetdsbureau
* Centra Vakopleiding
* PBVE/RBO
"CBB
., Start uitzendbtcreau
., Overige uitzendbureaus

* Parttculiere opl.
., Openbaar onderwijs
., Beroepskeuze en

adviesbureaus
* Sociale dienst
., Arbeidsorganisatie

De Sociale Dienst, is een gemeentelijke instelling die zich de laatste jaren
meer en meer op het terrein van de intermediairen begeeft. De toename
van de groep uitkeringsgerechtigden, waarvan een deel langdurig een
beroep doet op de uitkeringen, vormt een enorme kostenpost voor de
gemeenten. Werklozen in het bestand van de uitkeringsgerechtigden
worden steeds vaker via langlopende trajectbemiddeling, op initiatief van
de Sociale Dienst en vaak in samenwerking met het arbeidsbureau, naar de
arbeidsmarkt begeleid. De zogenaamde herorienteringsgesprekken die in het
begin van de jaren '90 met uitkeringsgerechtigden werden gehouden, zijn
een voorbeeld van een samenwerkingsverband tussen gemeente en
arbeidsbureau am de clienten van de Sociale Dienst aan een baan te helpen.
Behalve een instroomorganisatie wordt deze Dienst nu oak een uit-
stroomorganisatie (Cuelenaere 1990:130). Tot nu toe zijn herintredende
vrouwen daar nauwelijks bij betrokken omdat slechts weinigen van hen tot
de beroepsbevolking worden gerekend en am die reden recht op uitkering
hebben. Wel maken vrouwen de meerderheid uit van personen met een
bijstandsuitkering, maar als het am vrouwen gaat met kinderen onder de
twaalf jaar hebben zij geen sollicitatieplicht en maken zij, met uitzondering
van de werkzoekenden of in deeltijd werkenden onder hen, geen deel uit
van de beroepsbevolking. Onderzoek elders wijst uit dat het voor alleen-
staande moeders moeilijker is am de zorg voor kinderen met een betaalde
baan te combineren dan voor moeders met een partner r:w oldringh e.a.
1987; Van Elst & Aldershoff 1990). Binnen deze groep bevinden zich dan
oak relatief weinig vrouwen die willen herintreden.
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Omdat van alleenstaande moeders geelst wordt dat zij weer actief
worden op de arbeidsmarkt als hun jongste kind ouder is dan twaalf jaar' -
de ABW-uitkering wordt dan omgezet in een RWW-uitkering en daarvoor

geldt we1 een sollicitatieplicht - komen zij op dat moment in het vizier van
intermediaire organisaties. In dit geval heeft de Sociale Dienst een
intermediaire ro1.

Onder de respondenten in dit onderzoek zijn ex-bijstandsafhankelijke
vrouwen helaas niet te traceren. Dit betekent dat in de te maken verge1ij-
king tussen vrouw-specifieke en algemene intermediaire ondersteuning de
Sociale Diensten niet expliciet betrokken zullen zijn.

7.2.2. Algemene intermediaire organisaties

A rbeidsbureaus

Van oudsher is het arbeidsbureau de organisatie geweest die het arbeids-
voorzieningenbe1eid van de Nederlandse overheid uitvoerde. Wisse1ende
nadrukken in het overheidsbe1eid, samenhangend met veranderde econorni-
sche situaties en onvrede met effectiviteit van arbeidsbureaus hebben in de
afgelopen decennia tot vee1 veranderingen in deze organisatie ge1eid. De
naam is steeds gebleven, maar een verge1ijking van de arbeidsbureaus in de
jaren zeventig, tachtig en negentig laten gehee1 verschillende intermediaire

. . .
orgarusanes zien.

Het hoofddoe1 is over die jaren hetzelfde gebleven, maar de uitwerking
ervan en de werkwijze om de doe1en te realiseren, was aan grote verande-
ringen onderhevig. Het hoofddoe1 is het optimaliseren van allocatieproces-
sen tussen arbeidsorganisaties en beroepsbevolking.

Na de tweede were1doorlog was vooraleerst efficiente allocatie, ofwe1 de
juiste 'man' op de juiste plaats, het uitgangspunt voor de werkwijze van de
arbeidsbureaus. Vanaf de jaren zeventig kwam hier verandering in omdat
in het overheidsbe1eid de nadruk kwam te liggen op het rechtvaardigheids-
principe. Sinds die tijd loopt bestrijding van werkloosheid en bescherming
van kwetsbare groepen als een rode draad door het arbeidsmarktbeleid
01an Hoof 1987). Het arbeidsbureau als uitvoerende instantie moest een
meer rechtvaardige verde1ing van werk en beloning van werk zien te
verwezenlijken in een tijd van hoge werkloosheid en met vee1 kansarme

Met de op hand en zijnde herinrichting van de ABW wordt dit binnenkort
vijf jaar.
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categoneen werkzoekenden. Het lukte de bureaus echter niet om de
werkloosheidsproblemen effectief ter hand te nemen. De kritiek op het
functioneren van het bureau groeide en leidde na jaren van discussies tot
de introductie in 1977 van ANS, het Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (Zeelen-
berg 1990).

De zelfwerkzaamheid van de werkzoekende was het uitgangspunt van
ANS. De dienstverlening werd opgesplitst in op de 'klant' gerichte taken,
zodat de werkzoekenden zelf de voor hen meest van toepassing zijnde
dienstverlening konden kiezen. De nieuwe taken van de bureaumedewer-
kers maakten dat vraag en aanbod twee aparte, niet met elkaar samenwer-
ken de afdelingen werden. In de praktijk bleek ook deze opzet niet te
werken. Het waren de reeds zelfverwerkzame 'klanten' die van de diensten
gebruik maakten en juist niet de kansarmere werkzoekenden waarvoor de
overheid de extra ondersteuning bekostigde (Zeelenberg 1990). Bovendien
waren de medewerkers nu op een relatief smal terrein actief en ontbrak het
aan afstemming en samenwerking, wat de dienstverlening niet ten goede
kwam (Van Zantvliet 1991).

In het begin van de jaren tachtig toen de werkloosheid op zeer hoog
was, vormde niet een gebrekkige aansluiting van vraag en aanbod, maar
gebrek aan werkgelegenheid het arbeidsmarktprobleem. De Arbeidsbureaus
Nieuwe Stijl richtten zich als gevolg van het overheidsbeleid echter
voornamelijk op bestrijding van de werkloosheid en nauwelijks op de
stimulering van werkgelegenheid. Herverdeling van het beschikbare werk
en opvangen van werklozen waren toen de methoden waarop de arbeids-
bureaus die werkloosheid trachtten te bestrijden.

Met het aantrekken van economie en werkgelegenheid in het midden
van de jaren tachtig verschoof de aandacht naar het wegnemen van
knelpunten en naar flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het aanbodgerichte
concept van het beleid werd daarmee verlaten, maar ook het ANS zelf
werd (rnedio 1987) als gevolg van de kritiek verlaten (Van Zantvliet 1991).
De overheid trachtte een meer marktgericht denken bij de bureaus te
stimuleren waarbij niet alleen het aanbod maar ook de vraagzijde weer aan
bod zouden komen. Dit resulteerde evenwel niet in een evenwichtige
combinatie van vraag- en aanbodgerichtheid. Eind jaren '80 voerde
(tijdelijk) vraaggericht handelen de boventoon (Van Hoof 1987; Zeelenberg
1990).

Dit kan worden gei11ustreerd aan de hand van de in die tijd toegenomen
aandacht voor de aansluiting van onderwijs en arbeid. Scholingsmaatregelen
werden gemtroduceerd als een instrument waarmee het aanbod beter
afgestemd kon worden op de openstaande vraag. Allocatie van arbeid
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betekende nu zodanige beinvloeding van werkzoekenden dat aan de vraag
van arbeidsorganisaties tegemoet kon worden gekomen. Het rechtvaardig-
heidsprincipe verschuift naar de achtergrond. Efficiente allocatie, in de
betekenis van bemiddelen van snel op elkaar af te stemmen vraag en
aanbod, leidde bovendien tot een verminderde aandacht voor kansarmere
werkzoekenden (Van Hoof 1987).

Als gevolg van het proces van decentralisering van diverse overheidsin-
stellingen is ook Arbeidsvoorziening verzelfstandigd. Vanaf 1 januari 1991,
met het ingaan van de nieuwe Wet op de Arbeidsvoorzieningen, ressorteert
Arbeidsvoorziening derhalve niet meer onder het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, maar onder een zelfstandig opererend,
tripartiet bestuur. De overheid is vertegenwoordigd in een van de drie
poten, de andere twee worden gevormd door werkgevers- en werknemers-
organisaties. De verzelfstandigde organisatie op nationaal niveau heet nu
CBA, Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening. Dit bureau heeft de
voorbereiding en uitvoering van het beleid als taak. Bovendien moet het
bureau de regionale organen en sectorale initiatieven voor zover nodig
ondersteunen. Er zijn tevens 28 Regionale Besturen (RBA) ingesteld met
vergaande bevoegdheden om regionaal beleid te ontwikkelen. De arbeidsbu-
reaus resorteren rechtstreeks onder de RBA's. Deze bureaus zijn belast met
de voorbereiding en uitvoering van het RBA-beleid.

De arbeidsbureaus hebben nu niet langer een monopoliepositie als
bemiddelende instantie. De nieuwe Wet op de Arbeidsvoorzieningen
beschouwt de arbeidsbureaus als een van de vele bemiddelingsinstanties die
in concurrentie met elkaar op de intermediaire rnarkt opereren. Dit is een
uitwerking van het streven de arbeidsbureaus meer marktgericht te laten
werken. De bureaus functioneren nu in een cornpetitief veld waarbinnen
ze hun marktpositie moeten bestendigen en uitbreiden, In tegenstelling tot
de andere organisaties, rekenen de arbeidsbureaus de minder kansrijke
werkzoekenden nog steeds tot hun werkterrein. Commercieel werkende
intermediairen als uitzendbureaus, personeel- of organisatie adviesbureaus,
'headhunters' en 'outplacement'bureaus bedienden al geruime tijd het meest
aantrekkelijke segment van de arbeidsmarkt. Het marktaandeel van de
arbeidsbureaus was al als gevolg daarvan en van de gebrekkige efficientie
en weinig effectieve werkwijze van de eigen organisatie sterk afgenomen.
Stabilisatie en vergroting van het marktaandeel wordt nu nagestreefd door
een vergroting van de 'output' en verbeterde dienstverlening aan de beide
klantengroepen (arbeidsorganisaties en werkzoekenden).

Naast het aloude rechtvaardigheidsprincipe kent Arbeidsvoorziening nu
ook het doelmatigheidsprincipe. Hiermee wordt beoogd door middel van
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goede vacaturevervulling, professionele advisering aan bedrijven en
stimulering van scholing binnen bedrijven, gecombineerd met scholing van
werkzoekenden, de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. Daarmee
wil het arbeidsbureau er (indirect) aan bijdragen dat bedrijven zich kunnen
ontwikkelen, hetgeen kan leiden tot economische groei en werkgelegenheid
(Zeelenberg 1990).

Het probleem van de balans tussen vraag- en aanbodgerichtheid van de
arbeidsbureaus is met de introductie van dit doelmatigheidsprincipe
opnieuw aan de oppervlakte verschenen. Immers, her rechtvaardig-
heidsprincipe impliceert een gerichtheid op het arbeidsaanbod, terwijl het
doelmatigheidsprincipe een gerichtheid op de arbeidsvraag veronderstelt.
Tegengestelde belangen moeten bijeen worden gebracht in voor beide
partijen acceptabele compromissen. Uiteindelijk is het dat waar het in
bemiddelingsprocessen om draait, maar het is, zo blijkt uit de geschiedenis
van het arbeidsbureau, moeilijk gebleken om een evenwicht te vinden.

Van een synthese van deze polaire gerichtheid is ondanks de tripartite
samenwerking en de beoogde gezamenlijke aanpak van de arbeidsmarktpro-
blemen nog weinig te merken. De dienstverlening van de arbeidsbureaus
is nog steeds te onderscheiden in vraaggerichte en aanbodgerichte
pakketten. Onder vraaggericht werken verstaat men het ondersteunen van
bedrijven via een snelle, adequate vacaturevervulling (het bemiddelings-
werk). Onder aanbodgericht werken verstaat men het zodanig ondersteu-
nen van werkzoekenden dat zij (weer) in staat zijn vacatures te vervullen.
Een uitgebreid scala van instrumenten staat het bureau daarbij tot
beschikking. Wat betreft het arbeidsaanbod is sprake van drie hoofdvormen
van dienstverlening: informatie en advies, directe bemiddeling en traject-
bemiddeling. Vooral deze laatste vorm van dienstverlening is bedoeld voor
niet direct plaatsbare werkzoekenden. Instrumenten die hiervoor gebruikt
worden zijn onder meer scholingsprojecten, werkervaringsprojecten en
loonkostensubsidies. Voor deze projecten wordt samengewerkt met andere
intermediairen, scholingsinstanties en arbeidsorganisaties.

In de regio waar het onderhavige onderzoek is gehouden werkte de RBA
tot 1995 samen met Vrouw & Werk en de vrouwenvakschool. In het
beleidsplan 1993 van het RBA Midden-Brabant wordt de samenwerking
met deze vrouw-specifieke intermediairen als volgt beargumenteerd:
'Vanaf het eerste begin hebben wij als RBA Midden-Brabant ervoor gekozen
de samenwerking van de arbeidsbureaus met aanverwante organisaties te
baseren op prestatiecontracten. Instituut-/inanciering vinden wij niet de juiste
weg. Daarom hebben wij afgezien van de mogelijkheid om bijvoorbeeld de
Vrouw en Werkwinkel en de Vrouwenvakschool in onze organisatie te
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integreren. Liever stellen wij ons op als een goede koper van diensten die
andere organisaties toeleveren. '
'Diverse instellingen rich ten zich inmiddels op het "voortraject van de
arbeidsbemiddeling". Wij staan als RBA voor dit aanbod open, op voorwaarde
dat wij zel] de kwaliteit van deze diensten mogen beoordelen en daaraan
vervolgens een prijs verbinden. ' (RBA 1993:6)

Dat inkopen van diensten van het RBA bij beide organisaties is begin 1995,
als gevolg van bezuinigingen, sterk teruggebracht. Omdat zowel Vrouw &
Werk als de vrouwenvakschool voornamelijk aangewezen waren op de
samenwerking met het RBA, kwam het voortbestaan van beide organisaties
in gevaar. We komen daar nog op terug.

Het project Bureau Meerwerk, dat zich in deze RBA regio richtte op
maatwerk aan autochtone en allochtone werkzoekenden die respectievelijk
langer dan twee jaar en langer dan een jaar werkloos waren, is wel
gemtegreerd in het RBA.

De arbeidsbureaus in deze regio maken verder voor scholing van
werkzoekenden gebruik van scholingsinstanties die ook onder de paraplu
van arbeidsvoorziening vallen. Het gaat dan om de Centra Vakopleiding,
de Primaire Beroepsgerichte Volwassenen Educatie (PBVE) en de Centra
voor Beroepsorientatie en Beroepsbeoefening (CBB). De Centra Vakoplei-
ding bieden administratieve en diverse technische opleidingen. Het zijn
voltijd beroepsvormende cursussen van een jaar voor langdurig werklozen.
De PBVE en CBB zijn instanties waar kortlopende, algemene en beroeps-
voorbereidende cursussen worden geboden voor speciale doelgroepen zoals
laagopgeleide werkzoekenden en allochtonen.

Andere scholingsinstrumenten die het arbeidsbureau ter beschikking
staan zijn de Kaderregeling Scholing (KRS) en de Bijdrage Regeling
Bedrijfstakgewijze Scholing (BBS). Werkzoekenden kunnen hier een beroep
op doen om financiele ondersteuning te krijgen om bijvoorbeeld een
arbeidsmarktperspectiefvolle opleiding te volgen bij een scholingsinstantie
die niet onder de paraplu van arbeidsvoorziening functioneert.

Verder zijn er diverse plaatsingsinstrumenten zoals de Kaderregeling
Arbeidsinpassing (KRA) en de Kaderregeling Uitzendarbeid (KRU). Met
behulp van subsidies voor arbeidsorganisaties kunnen werkzoekenden zo
aan een (tijdelijke) baan worden geholpen. De KRU, een relatief nieuwe
maatregel, houdt bijvoorbeeld in dat eenderde van de loonsom op basis van
het bruto minimumloon subsidiabel is, indien een werkloze werkzoekende
op uitzendbasis in dienst wordt genomen. De werkzoekende moet
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minimaal een half jaar werkloos zijn en het uitzendcontract moet gelden
voor drie aaneengesloten maanden en rninimaal 15 uur per week omvatten.

Uitzendbureau Start 4

Herintredende vrouwen zoeken vaak betaald werk via uitzendbureaus
(Vogels & Portegijs 1992). Deze bureaus bieden tijdelijke banen aan - sinds
de nieuwe Wet op de Arbeidsvoorziening mogen dat ook vaste banen zijn -
in bedrijfssectoren waarin veel vrouwen werk vinden: administratie,

verpleging, produktiewerk in industrie. Omdat veel banen in deeltijd zijn
en soms seizoensgebonden, is dit soort werk voor veel herintreedsters een
aantrekkelijke optie. Het uitzendbureau fungeert als een berniddelings-
instantie en is daarmee eveneens een intermediaire organisatie, zij het op
cornmerciele basis.

Sinds 1977 bestaat er in Nederland een bijzondere uitzendorganisatie. De
Stichting Uitzendbureau Arbeidsvoorziening, ofwel Start, is een professio-
nele organisatie opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in samenwerking met werkgevers- en werknemersorga-
nisaties. Het CBA bestuurt dit specifieke uitzendbureau. De organisatie is
speciaal opgericht om bij het arbeidsbureau ingeschreven staande kans-
armere werkzoekenden met behulp van uitzendwerk betere kansen op een
terugkeer in betaalde arbeid te bieden.

Of schoon Start onafhankelijk van het arbeidsbureau functioneert, is er
sprake van een zeer nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Meestal
zijn het arbeidsbureau en Start in hetzelfde pand gehuisvest of in de directe
omgeving van elkaar. Momenteel zijn er ongeveer 200 vestigingen van Start
verspreid over Nederland.

Start heeft dus als taak via de uitzendformule werk te vinden voor
ingeschreven werkzoekenden, maar dan, in tegenstelling tot de werkwijze
van de andere uitzendbureaus, zonder winstoogmerk. Dit neemt niet weg
dat Start zichzelf moet terugverdienen. Men wordt niet gesubsidieerd door
Arbeidsvoorziening.

Een aanzienlijk deel van de plaatsingen betreft werkzoekenden die tot de
speciale doelgroepen van de arbeidsbureaus behoren. In 1993 ging het om
circa 40% van de plaatsingen. Hierin verschilt Start van andere uitzendbu-

Voor onderstaande gegevens is gebruik gemaakt van Informatiemateriaal
en Jaarverslagen van Uitzendbureau Start (Afdeling In- en Externe
Betrekkingen, Gouda (1991,1992).
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reaus. De uitzendformule is geen doel, maar een middel. Via dit middel
tracht men de werkloosheid te bestrijden en moeilijk plaatsbaren naar de
arbeidsmarkt te begeleiden. Korte scholing van kansarmere werkzoekenden
behoort tot het instrumentarium van Start.

Een regelmatig terugkerende klacht over Start is dat door het ontbreken
van een winstoogmerk dit bureau concurrentie vervalsend werkt ten
opzichte van de andere uitzendbureaus." Dit wordt pertinent ontkend door
Start. Het bureau zegt dezelfde tarieven te hanteren als de cornmerciele
uitzendbureaus. De waarde van het bureau voor Arbeidsvoorziening moet
blijken uit de extra inspanningen die verricht worden om kansarmere
werkzoekenden in (tijdelijke maar bij voorkeur in vaste) banen te plaatsen.
Evenals het arbeidsbureau bedient Start, in tegenstelling tot de cornmerciele
intermediairen, een meer problematische markt. Beide organisaties
verdienen om die reden een coulantere houding. De eis om meer commer-
cieel te gaan denken en handelen is, gezien de taak om kwetsbare groepen
te ondersteunen, niet geheel te verwezenlijken.

7.2.3. Vrouw-specifreke intermediaire organisaties

De organisaties die genoemd worden in de eerste categorie van figuur 7.2
zijn intermediairen die zich speciaal toeleggen op de ondersteuning en
begeleiding van herintredende vrouwen. De Vrouw & Werkwinkels doen
dit onder meer via advisering en via het aanbieden van orientatie- en
beroepsvoorbereidende cursussen. De vrouwenvakscholen onder andere via
beroepsgerichte opleidingen en bemiddelende activiteiten, Beide organisaties
zetten zich ook in voor het doorbreken van de seksesegregatie in beroepen.

Vrouw & Werkwinkels 6

In de jaren '80 zijn uit onvrede met de bestaande voorzieningen Vrouw &
Werkwinkels ontstaan. Deze winkels waren een initiatief van vrouwen uit
de vrouwenbeweging en opbouw- en welzijnswerk. Zij constateerden dat
de arbeidsbureaus weinig aandacht besteedden aan de op dat moment snel

Begin 1994 werd deze kritiek geuit door het kabinet en als argument
gebruikt om voor te stell en Start bestuurlijk van het CBA los te maken.

Voor onderstaande beschrijving is gebruik gemaakt van jaarverslagen van
de Vrouw & Werkwinke1 in Midden-Brabant (1990 tim 1993); Born 1989;
Ter Keurst 1990; Heme1s 1993.
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groeiende groep vrouwen die terug wilden keren op de arbeidsmarkt. De
arbeidsbureaus deden weinig voor deze herintreedsters omdat de vrauwen
daar niet bekend waren: ze stonden er niet ingeschreven. Vanuit hun
werksituatie merkten de initiatiefnemers van de winkels dat er behoefte
was aan informatie, herorientatie op de arbeidsmarkt, en aan gerichte
ondersteuning in de vorm van scholing en bemiddeling.

De winkels richtten zich met name op de kansarmere herintreedsters;
vooral vrouwen met een laag opleidingsniveau en met een relatief hoge
leeftijd. De winkels beoogden laagdrempelig te zijn om zo vrouwen te
bereiken die de weg naar het arbeidsbureau niet durfden nemen of niet
zinvol achtten. In de praktijk vervulden zij een voorportaalfunctie: in de
winkels vonden vrouwen informatie, stirnulans, morele ondersteuning en
begeleiding in het aftasten van de eigen mogelijkheden op weg naar de
keuze voor betaald werk. De allocatieve activiteiten bleven de verantwoor-
delijkheid van het arbeidsbureau. Dit was de afspraak op grand waarvan de
winkels (tot 1991) gesubsidieerd werden door Arbeidsvoorziening van her
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De winkels hebben over de jaren een voortraject ontwikkeld dat aansluit
op de situatie van individuele vrouwen. Het is maatwerk dat een stapsge-
wijze route inhoudt, die loopt via cursussen, trainingen, opleidingen en/of
begeleiding naar een plaats op de arbeidsmarkt. De winkels trachten tevens
de beroepensegregatie te doorbreken door enerzijds be'invloeding van
arbeidsorganisaties en anderzijds het initieren en/of realiseren van
scholingsaanbod toegankelijk voor en afgestemd op de specifieke omstan-
digheden van vrouwen.

Naast de Banen- en Beroepenorientatiecursus werden en worden door
veel winkels cursussen Orientatie op Eigen Bedrijf en sollicitatietrainingen
gegeven. Diverse cursussen in technische richtingen zijn op de doorbreking
van beroepensegregatie gericht, maar ook opgepakt omdat daar perspecrie-
yen op banen zijn. Allochtone vrouwen vormen een specifieke doelgroep
voor de winkels. Voor hen worden speciale cursussen aangeboden.

Met de tripartisering en verzelfstandiging van Arbeidsvoorziening en de
bijbehorende reorganisatie van de arbeidsbureau in 1991 veranderde ook de
plaats van de Vrouw & Werkwinkels in het intermediaire veld. In dat jaar
moest ook de integratie van de winkels in het arbeidsvoorzieningen-
instrument vorm krijgen. Er zijn uiteindelijk drie verschillende varianten
gekomen waaronder de huidige Vrouw & Werkwinkels functioneren. Een
optie die openstond voor de winkels was samengaan met het arbeidsbureau
met behoud van de voorportaalfunctie, maar gehuisvest binnen het
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arbeidsbureau. Een tweede optie was zelfstandig doorgaan waarbij het
arbeidsbureau en volwasseneneducatie diensten van de winkel in zouden
kopen. De derde mogelijkheid impliceerde volledige integratie van de
winkel met het arbeidsbureau. De verschillende specialistische medewerk-
sters zouden op de betreffende afdelingen van het arbeidsbureau geplaatst
worden.

De Vrouw & Werkwinkel in ons onderzoeksgebied Midden Ncord-
Brabant werkt volgens de zelfstandige/inkoop-variant. Als algemene
doelstellingen gelden verbetering van de positie van vrouwen op de
arbeidsmarkt, bevordering van de economische zelfstandigheid van
vrouwen en doorbreking van de beroepensegregatie. Deze doelstellingen
komen overeen met die van de andere Vrouw & Werkwinkels, ook al
verschillen ze qua organisatie.

De winkel omschrijft de diensten die ze aanbiedt als voIgt:
- vrouwen geschikt maken voor de arbeidsmarkt via begeleidingsprojecten;
- gemotiveerde vrouwen leveren die aan de arbeidsmarkt willen en kunnen
deelnemen;
- vrouwen ondersteunen bij het innemen van een geschikte plaats op de
arbeidsmarkt.

Met het REA Midden Brabant is in 1992 een contract afgesloten om 400
vrouwen te begeleiden in een (voor)traject naar werk, met een output-cis
van 300. Dit betekent dat 300 door de winkel begeleide vrouwen op eigen
initiatief of via een arbeidsvoorzieningsorganisatie een baan moeten vinden
of doorgestroomd moeten zijn naar een opieiding. Daarnaast is er in
hetzelfde jaar een samenwerkingsverband gesloten met de GSD, de
gemeentelijke sociale dienst, om cursussen te organiseren voor vrouwen
met een ABW-uitkering.

De afgelopen jaren zijn veel individuele en groepsgewijze trajecten
uitgezet. In de groepsgewijze trajecten wordt rekening gehouden met de
specifieke thuissituatie van herintreedsters. De cursussen worden in deeltijd
gegeven en er is kinderopvang aanwezig. Uit evaluaties en terugkom-
avonden blijkt dat vooral het zelfvertrouwen van de vrouwen is versterkt.
Volgens de winkel zelf is dat een van de belangrijkste voorwaarden voor
vrouwen om weer aan de slag te gaan.

Er worden jaarlijks meerdere Banen- en Beroepenorientatie cursussen
gegeven in Tilburg en in enkele omliggende gemeenten. Als resultaat
hiervan is ongeveer 70% van de cursisten in betaald werk terecht gekomen
of doorgestroomd naar (beroeps)opleidingen.

Een voorbeeld van werkzaamheden gericht op het doorbreken van
seksesegratie in beroepen is de samenwerking met de lokale busmaat-
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schappij, waarbij de winkel voorbereidende cursussen voor vrouwelijke
buschauffeurs heeft verzorgd. Na de eerste cursus verschenen er voor het
eerst vrouwelijke chauffeurs op de stadsbussen. Die vrouwen hadden een
krachtige voorbeeldfunctie. Spontane aanmeldingen bij de busmaatschappij
van vrouwen die ook belangstelling hadden voor dit beroep en een tweede
cursus inclusief voorselectie door Vrouw & Werk waren het resultaat. Op
dit moment heeft Tilburg het hoogste percentage vrouwelijke buschauffeurs
van Nederland in dienst. Als gevolg van afnemende werkgelegenheid in
deze sector heeft de samenwerking evenwel geen vervolg meer gekregen.

De output-afspraken met het RBA heeft geleid tot onvrijwillige
taakversmalling van de winkel. De medewerksters signaleren dat de taak
van beleidsbeinvloeding grotendeels is weggevallen omdat daar geen tijd
(want levert geen inkomsten op) meer voor is. Men tracht aanvullende
inkomsten uit subsidies te genereren om ook dit deel van het werk inhoud
te kunnen geven.

Momenteel, in 1995, verkeert de winkel in moeilijkheden. Als gevolg van
bezuinigingen die arbeidsvoorziening de komende jaren te wachten staan,
heeft het RBA aangegeven niet langer gebruik te zullen maken van de
diensten van de winkel. De keuze voor de zelfstandigheidsoptie keert zich
nu tegen de winkel. Het RBA gaat ter voorkoming van ontslagen bij het
eigen personeel, mens en inzetten op scholingsprogramma's die nu voorheen
werden ingekocht. Omdat de opdrachtgevers van de winkel toch vooral bij
arbeidsvoorziening te vinden zijn, zal intrekking van opdrachten onherroe-
pelijk tot inkrimping van de werkzaamheden van de winkel leiden.

Vrouwenvakscholen 7

De vrouwenvakscholen zijn een initiatief van de Vrouwenbond van het
FNV.8 De Vrouwenbond signaleerde problemen bij herintredende
vrouwen, namelijk het beschikken over verouderde opleidingen, het
ontbreken van (voltooide) beroepsopleidingen of over opleidingen die voor

Voor een beschrijving van het onderstaande is, rnits anders vermeld,
gebruik gemaakt van jaarverslagen van de Vrouwenvakschool Annie van
Dieren in Tilburg (1990, 1991) en publicaties van LSVV (1992, 1994) en
Annie van Dieren (1990).

De eerste FNV-vrouwenvakscholen werden medegefinancierd door het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Europees Sociaal
Fonds.
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de huidige arbeidsmarkt niet meer relevant waren. Daarnaast realiseerde de
bond zich dat bestaande opleidingsinstituten onvoldoende ingesteld waren
op herintredende en allochtone vrouwen.

In 1984 startte in Utrecht de eerste school, de Alida de fang school. Al
snel volgden scholen in Tilburg, Amsterdam, Assen, Den Haag, Middel-
burg, Utrecht, Zaandam, Leiden en Nijmegen.

In 1990 is een covenant afgesloten met het CBA, en het Ministerie van
Onderwijs & Wetenschapppen. De financiering en een vast aantal cursisten
per school werden er voor de duur van 4 jaar gegarandeerd. Het was de
bedoeling dat in die tijd de ontwikkelde methodiek aan de Centra voor
Vakopleiding (CV), Centra v~~r Beroepsorientatie en Beroepsuitoefening
(CBB) en aan instellingen voor beroepsonderwijs zou worden overgedragen.
Nu maakt vrouwenvakscholing onderdeel uit van het reguliere beleid van
elk RBA. De bestaande vrouwenvakscholen behouden vol gens afspraak hun
eigen zelfstandigheid, ook na 1994. Dit is eenzelfde constructie als bij de
hiervoor besproken Midden Brabantse Vrouw & Werkwinkel.

De vrouwenvakschool is een intermediaire organisatie die herintredende
vrouwen de mogelijkheid biedt zich te scholen voor beroepen met
arbeidsmarktperspectief. Een belangrijke doelstelling van de school is het
onwikkelen en uitbreiden van het scholingsaanbod van herintredende en
allochtone vrouwen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar het toegankelijk
maken van vooral die sectoren van de arbeidsmarkt waarin vrouwen
ondervertegenwoordigd zijn. In de praktijk betekent dit dat in de jaren '80
vooral cursussen op het terrein van informatica werden georganiseerd.
Voorbeelden hiervan zijn de opleidingen 'Micro-computer gebruik',
'Adviseur Micro-computer', 'Beheerder informatiesystemen' die aan de
Tilburgse Annie van Dieren school zijn gegeven. Inmiddels worden er ook
diverse cursussen voor andere perspectiefvolle sectoren op de arbeidsmarkt
gegeven, zoals de grafische opleidingen 'Offsetdrukker' en 'Electronisch
publiceren', de opleiding tot 'Eerste verkoopmedewerkster in de detailhan-
del' en diverse administratieve opleidingen, wederom aan de Tilburgse
school. Het aanbod van de scholen wordt regelmatig aangepast aan de
actuele vraag in de regio. Zo startte er in het voorjaar van 1994 een nieuwe
opleiding tot milieutechnicus in Tilburg.

De vrouwenvakscholen hebben een eigen formule ontwikkeld. Ze bieden
scholingstrajecten die qua methodiek en randvoorwaarden op maat zijn
gesneden voor de doelgroep. Zo worden er geen formele eisen gesteld aan
vooropleiding of leeftijd van cursisten. De opleidingen zijn kort en het
aanbod is via arbeidsmarktonderzoek afgestemd op de lokale arbeidsmarkt.
Er wordt rekening gehouden met de thuissituatie van vrouwen, wat onder
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meer inhoudt dat de lestijden afgestemd zijn op de schooltijden van de
kinderen en dat er kinderopvang aanwezig is voor de kleinere kinderen. De
scholen werken met een groepsgewijze benadering, maar de cursisten
worden zowel individueel als groepsgewijs intensief begeleid. Naast het
opdoen van vakkennis en vaardigheden worden de cursisten getraind in het
opnieuw betreden van de arbeidsmarkt. Die begeleiding omvat ook
ondersteuning in het zoeken van een baan. Ten slotte zijn ook een aantal
randvoorwaarden onlosmakelijk met de specifieke werkwijze van de
scholen verbonden. Dit zijn een goede bereikbaarheid met het openbare
vervoer, betaalbaarheid van de opleiding en de al genoemde kinderopvang.

Omdat niet altijd de vereiste expertise of faciliteiten in huis zijn voor het
opleiden van vrouwen in perspectiefvolle richtingen wordt er regelmatig
samenwerking gezocht met bestaande opleidingsinstituten die daar wei over
beschikken. De inzet is dan wel dat gewerkt wordt volgens de formule van
de vrouwenvakschool.

De belangstelling voor de school is groot, maar men kan slechts plaats
bieden aan een deel van de vrouwen dat zich aanmeldt (Visser 1987;
Biemans en Tijdens 1989; LSVV 1992). De voortijdige uitstroom is in
vergelijking met ander volwassenenonderwijs laag en de uitstroom naar een
betaalde baan is relatief groot. N a de eerste 5 jaar was 85% van alle
vrouwen die ooit een opleiding volgde aan de school nog steeds aan het
werk (Annie van Dieren school 1990).

Met de aankomende bezuiningen hangt de zelfstandige vrouwenvak-
scholen eenzelfde zwaard boven het hoofd als dat we eerder signaleerden
bij de zelfstandig gebleven Vrouw & Werkwinkels. Als de scholen hun
methodiek en werkwijze volgens afspraak inmiddels overgedragen hebben
aan de binnen arbeidsvoorziening functionerende instanties, zoals bijvoor-
beeld het Centrum Vakopleiding, zal in de nabije toekomst de kans groot
zijn dat het arbeidsbureau daar aanklopt voor vrouw-specifieke opleidingen
en het aanbod van de vrouwenvakschool niet meer inkoopt.
Inmiddels heeft het RBA in Midden-Brabant te kennen gegeven ook het
scholingsaanbod van de Annie van Dieren school niet langer in te zullen
kopen (De Volkskrant, 9 maart 1995). Het Ministerie van Onderwijs,
Wetenschap & Cultuur heeft zich nu over deze school ontfermd, teneinde
te voorkomen dat deze vorm van additionele scholing voor vrouwen
verloren zou gaan.
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7.3. Resultaten van de ondersteuning van intermediairen

In deze en de volgende paragrafen zoeken we een antwoord op de derde
centrale vraag van deze studie. We gaan na of het voor het verloop van
hun loopbaan wat uitmaakt als vrouwen voor een bepaalde scholingsacti-
viteit bij een intermediair aankloppen die specifiek op hen gericht is of bij
een intermediair die meer in het algemeen op werkzoekenden is gerichtr?

Voor dit onderzoek hebben we met 96 vrouwen interviews gehouden.
De respondenten zijn geworven via intermediaire kanalen en lokale
media.'? Voor een representatieve weergave van de mate waarin intermedi-
aire organisaties worden gebruikt, is deze respons niet bedoeld. De
interviews zijn gehouden om informatie te krijgen over effecten van het
gebruik van intermediaire voorzieningen.

Het gaat in dit deelonderzoek alleen om vrouwen die hun beroepsloop-
baan voor langer dan een jaar onderbroken hebben ten behoeve van
zorgactiviteiten en die nu werkzaam zijn in een betaalde baan. Het zijn dus
allemaal herintreedsters. Deze vrouwen varieren in leeftijd van 29 tot 58
jaar (gemiddelde is 42,4 jaar) en ze hebben vrijwel allemaal kinderen (94%).
Driekwart is gehuwd of samenwonend en van de alleenstaanden is een
groot aandeel gescheiden of weduwe (16 van de 24 alleenstaanden).

7.3.1. Effect van investeringen bij intermediairen in het algemeen

De arbeidsposities van herintreedsters op verschillende momenten in de
beroepsloopbaan zijn in het hier beschreven deelonderzoek evenals in de
andere onderzoeken weergegeven volgens de Sociaal-Economische Index.
In tegenstelling tot Hoofdstuk 5 zijn hier niet alle typen van tijdens de
onderbrekingsperiode gevolgde opleidingen onderwerp van studie, maar
alleen opleidingen die bij of via intermediaire organisaties zijn gevolgd.

Vergeleken met herintreedsters die geen enkele opleiding hebben
gevolgd, hebben herintreedsters die dat wel deden en dat deden bij of via

9 Het hier gehanteerde onderscheid in vrouwspecifieke en algemene
intermediairen is in het voorafgaande reeds toegelicht. Zie paragraaf 7.2.2
en 7.2.3.

10 In Paragraaf 3.3.4 van Hoofdstuk 3 is een beschrijving gegeven van opzet
en uitvoering van dit deelonderzoek. In Bijlage 6 zijn enkele algemene
gegevens over de respondent en in dit onderzoek en de representativiteit
ervan weergegeven.
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een intermediaire organisatie, significant hogere arbeidsposities op dit
moment in hun loopbaan (t=-3.76, p< .001).11

Tabel 7.1.
Arbeidsposities (uitgedrukt in SEI) van herintreedsters op verschillende
momenten in de beroepsloopbaan naar wei of geen investeringen in opleidin-
gen tijdens de onderbrekingsperiode bij een intermediaire organisatie

Investeringen SEI bij
door Start Voor Na Nu n=
herintreedsters onderbreking

Geen opleiding
gevolgd 42.94 46.54 41.79 42.23 15

Opleiding bij
intermediair 44.12 46.20 46.23 48.80 74

Totaal resp. *1 44.81 46.77 45.78 47.80 96

>') In het totaal zijn ook de vrouwen opgenomen die zonder interrnediai-
re ondersteuning bij particuliere en reguliere onderwijsinstellingen
onderwijs hebben gevolgd tijdens de onderbrekingsperiode (7 vrouwen).

Hoewel, dankzij het volgen van opleidingen tijdens de onderbrekingsperio-
de, de gerniddelde SEI-scores van investeerders direct na de onderbreking
hoger zijn dan van niet-investeerders, is er pas op het huidige moment in
de loopbaan een significant verschil aanwijsbaar tussen beide groepen (zie
tabel 7.1). Dit verschil in de huidige arbeidspositie is in het voordeel van
investeerders. Investerende herintreedsters hebben bij herintrede het niveau
van v66r de onderbreking weten te evenaren en hun loopbaan zet zich
voort in stijgende lijn.

De vijftien vrouwen die geen opleiding hebben gevolgd, hebben relatief
vaker een middelhoog startkapitaal (53,3%) dan de vrouwen die een
opleiding bij een interrnediair hebben gevolgd (36,6%), maar de verschillen
zijn niet significant (p> .05). De beschrijving in het vorige hoofdstuk
maakte duidelijk dat deze vrouwen vaak verpleegkundige of administratief
medewerker zijn die bij herintrede terugkeren in hun vroegere beroep.

11 De vrouwen die niet via of bij intermediaire organisaties een opleiding
hebben gevolgd zijn buiten beschouwing gelaten. Ze zijn uiteraard ook
niet opgenomen in de categorie die geen investering heeft gedaan tijdens
de onderbrekingsperiode. Van apart vermelden van de categorie in de
tabel is afgezien, omdat het slechts om zeven vrouwen gaat.
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Blijkbaar is voor een succesvolle terugkeer in een baan een investering voor
deze categorie niet altijd nodig.

Het in Hoofdstuk 5 geconstateerde positieve effect van investeringen in een
opleiding tijdens de onderbrekingsperiode wordt ook in dit hoofdstuk
bevestigd. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om identieke bevindingen
op grond van data van twee verschillende deelonderzoeken.

7.3.2. Verworuen arbeidsposities na ondersteuning;
vergelijking van vrouw-specifteke en algemene intermediairen

Is er sprake van een verschil in arbeidsposities tussen investeerders
onderling, als wordt gekeken naar het type intermediair waar ze een beroep
op hebben gedaan?

In tabel 7.2 zijn wederom de arbeidsposities van vrouwen op verschillen-
de momenten in hun beroepsloopbaan weergegeven en is een onderscheid
gemaakt in groepen vrouwen die investeringen hebben gedaan bij of via
vrouw-specifieke en algemene intermediairen. Vrouwen die zowel bij een
algemene als bij een vrouw-specifieke intermediair een opleiding hebben
gevolgd (3x) zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Vrouw-specifieke intermediairen, waar de herintreedsters in dit
onderzoek gebruik van hebben gemaakt, zijn de Vrouw & Werkwinkel en
de vrouwenvakschool. Algemene intermediairen zijn een meer diffuse
groep. Herintreedsters hebben gebruik gemaakt van algemene intermediaire
organisaties als het Centrum Vakopleiding, het Centrum voor Beroepen-
orientatie & Beroepsbeoefening (CBB) , Volwasseneneducatie (PBVE).
Daarnaast volgden ze opleidingen die het arbeidsbureau aan externe
scholingsinstanties heeft uitbesteed, of opleidingen bij particuliere
organisaties die door het bureau werden betaald (KRS-regeling).

Uitzendbureau Start en andere uitzendbureaus waar herintreedsters
cursussen hebben gevolgd (meestal bijscholingscursussen zoals korte
cursussen tekstverwerking), zijn ook in het onderzoek betrokken.

Er is geen significant verschil aanwijsbaar tussen de gemiddelde loopbaan
van vrouwen die een opleiding hebben gevolgd bij een vrouw-specifieke of
bij een algemene intermediair. Er is allereerst geen significant verschil in
startkapitaal ip> .05). Beide categorieen zijn evenredig vaak laag, middel-
hoog of hoog opgeleid aan hun loopbaan begonnen. Verder komen zowel
startposities als posities v66r de onderbreking en huidige posities van beide
groepen praktisch overeen (zie tabel 7.2). Hoewel met een vrouw-specifieke
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ondersteuning de rentree in een baan (dus de eerste functie na onderbre-
king) gemiddeld positiever uitvalt dan met een algemene interrnediaire
ondersteuning, is dit verschil evenmin significant (t=.92, p> .05).

Het enige onderscheid is gelegen in de arbeidscontracten van de
herintreedsters. Op dit moment hebben vrouwen die bij een vrouw-
specifieke intermediair een opleiding hebben gevolgd significant vaker een
vast contract (76%) dan de andere vrouwen (50%), maar voor de hoogte
van de arbeidsposities maakt dit niet uit,

Tabel 7.2.
Arbeidsposities (uitgedrukt in SEI) van herintreedsters op verschi11ende
momenten in de beroepsloopbaan naar investeringen tijdens de onderbrekings-
periode bij vrouw-specifieke en algemene intermediaire organisaties

Intermediair: SEI:
Start V~~r Na Nu n=

onderbreking

Vrouw-specifiek 43.65 45.23 47.25 48.58 25
Algemeen 43.93 46.34 44.98 48.90 46

Totaal 43.83 45.95 45.78 48.78 71

Het antwoord op de derde centrale vraag in dit onderzoek zou derhalve
moeten lui den dat, hoewel investeringen een positieve invloed hebben op
het vervolg van de loopbaan van herintredende vrouwen, het voor de
ingenomen arbeidsposities niet uitrnaakt bij welk type intermediair ze die
investering hebben gevolgd. We hebben voor deze analyse evenwel een vrij
grove maat gehanteerd. Alvorens deze conclusie te trekken, gaan we
derhalve in paragraaf 7.4 na hoe de herintreedsters zelf effecten van
additionele scholing bij intermediairen beleven. Een analyse van deze meer
kwalitatieve gegevens kunnen het hierboven geformuleerde antwoord op
de centrale onderzoeksvraag mogelijk nuanceren.

7.3.3. Doorbreking van seksesegregatie in beroepen

Omscholing in beroepen waar nog weinig vrouwen werken en waar goede
arbeidsperspectieven zijn, is, zoals we in paragraaf 7.2 hebben beschreven,
beleid zowel als praktijk van zowel de vrouwenvakschool als de Vrouw &
Werkwinkel. De vrouwenvakschool doet dit vooral in de informatica en
grafische sector. De Vrouw & Werkwinkel in ons onderzoeksgebied kent
het succesverhaal van de buschauffeurs. Ook bij arbeidsvoorziening streeft
men naar de inzet van vrouwen in voor hen rninder gangbare, maar
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perspectiefvolle beroepen (grote vraag naar arbeidskrachten). Vrouwen
kunnen daarvoor terecht bij projecten van het CBB, Centrum Vakoplei-
ding en de Streekschool. In het onderzoeksgebied zijn ons geen voorbeel-
den bekend van specifiek op vrouwen gerichte omscholingsprojecten van
arbeidsvoorziening (anders dan de in samenwerking met vrouw-specifieke
intermediairen opgezette projecten).

Uit eerdere studies is gebleken dat het meedraaien van individuele
vrouwen in scholingsprogramma's voor 'mannenberoepen' die zich richten
op mannen en vrouwen slechte resultaten oplevert (Verberne 1989; Luthi-
Niclaes 1993). Maar ook projecten speciaal bestemd voor vrouwen vragen
een andere aanpak, programmering en begeleiding dan cursussen in voor
vrouwen meer gangbare richtingen (Liithi-Niclaes 1993). Zonder die
speciale benadering en methodiek is het succes van de projecten gering.
Soms vinden initiatieven geen doorgang door gebrek aan belangstelling,
omdat men de doelgroep onvoldoende heeft weten te bereiken of te
motiveren. Verder is er vaak sprake van een grote uitval, of van een snelle
uitstroom uit het beroep als men er eenmaal in werkt. Ook hier biedt te
weinig aandacht voor de afwijkende omstandigheden waaronder deze
doelgroep in de projecten participeert, een verklaring voor het geringe
succes.

De aanpak van de vrouw-specifieke intermediairen behelst een groeps-
gewijze scholing van vrouwen waarbij onder meer rekening wordt
gehouden met het ontbreken van kennis op het betreffende 'mannen'-
terrein, waar schooltijden afgestemd zijn op de doelgroep en waar getracht
wordt meerdere vrouwen samen in een bedrijf of afdeling te plaatsen. Een
vrouw tussen alleen maar mannen, zo is gebleken, werkt niet (Van Duppen
& Van Tilburg 1986).

Onder de respondenten van dit onderzoek bevinden zich een aantal
herintreedsters die na omscholing tijdens de onderbrekingsperiode, nu
werkzaam zijn in voor vrouwen a-typische beroepen. Er is de part-time
taxi-chauffeur en grafisch medewerker, maar er is ook de systeem-
analist/programmeur, de netwerkbeheerder, de consulent natuur en rnileu
educatie, de ambtenaar van de burgerlijke stand, de lassen/ constructie
bankwerker en de loodgieter. En behalve dat een aantal vrouwen na
omscholing nu in leidinggevende posities werkzaam zijn, hebben enkele
andere vrouwen nu een eigen bedrijf: confectie met eigen atelier, detailhan-
del, groothande1.12

12 Dit zijn niet de vrouwen die meewerken in het bedrijf van hun partner.
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De vrouwen zijn niet aIleen via scholingsprogramma's van de vrouw-
specifieke intermediairen in die beroepen terecht gekomen. Bij de vijf
eerstgenoemde vrouwen is dit wel het geval. Verder heeft de ambtenaar van
de burgerlijke stand en bij de vrouwenvakschool en bij de Bestuursacade-
mie opleidingen gevolgd. Van de vrouwen met een eigen bedrijf hebben er
twee algemene intermediairen geraadpleegd en een een vrouw-specifieke. De
lasser/ constructie bankwerker en de loodgieter zijn beide, via de Streek-
school en via samenwerkingsverbanden van het arbeidsbureau met een
aantal bedrijven, omgeschoold.

Voor de meesten betekende deze overgang naar een voor vrouwen a-
typisch beroep een progressie in de loopbaan.

De vroegere receptioniste die via omscholing bij de vrouw-
envakschool als netwerkbeheerder aan de slag is gekomen, is
hiervan een goed voorbeeld. De vroegere gezinsverzorgster (even
nog produktiemedewerker en later tot haar scheiding rneewer-
kende partner in een eigen zaak), die via omscholing als las-
ser/ constructie bankwerker werk yond, is ondanks deze ongewo-
ne wisseling van beroep op een vergelijkbaar niveau actief
gebleven." Hetzelfde gaat op voor de loodgieter die vroeger
werkzaam is geweest als hulp in de huishouding en in de
confectie-industrie aan de lopende band heeft gestaan. Uitzonde-
ring hier is de eerder genoemde herintreedster die nu als taxi-
chauffeur werkt. Volgens de SEI-scoreverloopt haar loopbaan in
dalende richting. Zelf ervaart ze dit echter niet zoo

De systeemanalist/programmeur ten slotte is vroeger werk-
zaam geweest als klinisch analiste. Deze beroepen gelden als
functies waarvoor een hoog opleidingsniveau gevraagd wordt.
Met de beroepswisseling is ze evenwel in haar loopbaan vooruit-
gegaan: voor haar vroegere beroep staat een SEI-score van 53.6
punten, voor haar huidige 66.2.

Met de omscholing van vrouwen naar dergelijke voor hen a-typische
beroepen wordt een bijdrage geleverd aan de arbeidsparticipatie van
vrouwen (doorbreking van sekse-segregatie in beroepen). Voor de loopbaan
van vrouwen betekent dit een ontwikkeling soms in de diepte (verbetering

\3 Dit is relatief. Als wordt uitgegaan van haar positie als mede-eigenaar van
een detailhandel dan is haar loopbaan ten opzichte daarvan nu gedaald.
Omdat haar initiele opleidingsniveau laag is en ook de overige beroepen
die ze heeft uitgeoefend functies betreffen waar laagopgeleide vrouwen
werk vinden, wijkt het beroep van lasser niet af van de algemene lijn in
haar loopbaan.
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van positie) en soms in de breedte (inhoudelijke verdieping op een
vergelijkbaar niveau). Over een positievere invloed van het ene of andere
type intermediair is evenwel, vanwege het geringe aantal respondenten geen
uitspraak mogelijk.

7.4. Oordelen van herintreedsters over ondersteuning van intenne-
diairen

7.4.1. Contacten met verschillende intermediairen

In de interviews is de vrouwen een aantal vragen voorgelegd over mogelijke
contacten met enkele specifieke intermediaire organisaties (zie Bijlage 4b).
Deze organisaties waren achtereenvolgens het arbeidsbureau, de Vrouw &
Werkwinkel, de vrouwenvakschool en uitzendbureaus. Let wel, het ging
hier om alle vormen van contact met die organisaties. Dat is ruimer dan
contacten die alleen met het volgen van opleidingen te maken hebben. De
contactmogelijkheden, aangevuld met vragen over andere activiteiten, geven
weer wat voor activiteiten deze vrouwen zoal ondernemen om weer aan
de slag te komen. We zijn geinteresseerd in de verschillende contacten en
de oordelen daarover om het belang van scholing als een van de onderno-
men activiteiten te kunnen bepalen. Tevens kunnen we ons zo een beeld
vormen van opvattingen van herintreedsters over de (algemene) ondersteu-
ning van intermediairen naast de hier onderzochte scholingsvoorzieningen.

Tabel 7.3.
Oordelen van herintredende vrouwen over contacten met diverse interrne-
diaire organisaties (gegevens uit mondelinge enquete)

Inter- Oordeel over contacten met intermediairen
mediairen Positief Negatief Geen mening Totaal

n= % n= % n= % n= %

Arbeidsbureau 35 44,0 34 43,0 11 14,0 80 101,0
Vrouw & Werk 35 76,0 4 9,0 7 15,0 46 100,0
Vrouwenvakschool 23 70,0 3 9,0 7 21,0 33 100,0
Uitzendbureaus:

Start 9 23,0 19 49,0 11 28,0 39 100,0
Andere bureaus 46 56,0 28 34,0 8 10,0 82 100,0
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Van de 80 vrouwen die op een of andere wijze contact hebben gehad met
het arbeidsbureau oordeelt 44% positief en 43% negatief over dat contact
(zie tabel 7.3). Dus, de herintreedsters oordelen praktisch even vaak positief
als negatief over de informatie, de begeleiding en het advies dat men er
kreeg. Dit zijn de drie meest genoemde punten waarop men het oordeel
baseerde.

Daar tegenover staat dat van de vrouwen die contact met de Vrouw &
Werkwinkel hebben gehad driekwart een positief en slechts eentiende een
negatief oordeel over de winkel geven. Hier worden vooral de goede
persoonlijke begeleiding en stimulans geroemd.

Ook het oordeel over de vrouwenvakschool is overwegend positief. Van
de vrouwen die contact hadden met de school vindt 70% dat de school zeer
motiverend en stimulerend is en goede persoonlijke begeleiding en adviezen
geeft. De drie vrouwen die negatief zijn over de school, geven aan dat ze
dit vinden omdat ze afgewezen zijn voor een opleiding op grond van hun
motivatie.

Er is in de interviews ook gevraagd naar contacten met diverse
uitzendbureaus. Deze organisaties blijken vaak door herintredende vrouwen
benaderd te worden. Van de 96 respondenten zijn er 67 bij een of meerdere
uitzendbureaus geweest. Dit is opmerkelijk veel als men bedenkt dat slechts
zes respondenten voor deze enquete direct via een uitzendbureau (dat was
uitzendbureau Start) zijn geworven."

Uitzendbureau Start en Randstad zijn de twee meest genoemde bureaus
via welke de herintreedsters werk zochten. Start is 39 maal genoemd en
Randstad 30 maal. In totaal werden nog 19 andere uitzendbureaus genoemd
(53x). Uit onderzoek van Vogels en Portegijs (1992) naar de diverse
zoekkanalen die herintreedsters aanwenden, blijkt inschrijving bij
uitzendbureaus voor herintreedsters een effectief kanaal om aan (tijdelijk)
werk te komen. In de, in het onderhavige onderzoek afgenomen, inter-
views wordt 23 maal melding gemaakt van het feit dat men een baan
aangeboden heeft gekregen via een uitzendbureau. Voor eenderde deel van
de herintreedsters heeft het uitzendbureau dus een rol gespeeld in de

14 Er was ruimte in de gestructureerde enquete om drie uitzendbureaus waar
men heeft aangeklopt voor werk te vermelden. Soms was dat onvoldoen-
de. Volgens de nu beschikbare informatie zijn de herintreedsters, die zich
tot uitzendbureaus hebben gewend, gemiddeld bij twee uitzendbureaus
geweest, maar dit getal zou hoger liggen als aIle contacten genoteerd
hadden kunnen worden.
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herintrede. Het oordeel over de contacten met de uitzendbureaus zijn
evenwel niet bijzonder positief. Wat betreft uitzendbureau Start is het
oordeel zelfs uitgesproken negatief. Slechts een kwart vindt de service,
begeleiding of benadering van Start goed en de helft oordeelt negatief,
vooral omdat men "ondanks mooie beloften" nooit een reactie heeft gehad.
De andere uitzendbureaus komen er iets beter vanaf. Hier is 56% van de
uitgesproken oordelen positief en 34% negatief.

Behalve het volgen van opleidingen via arbeidsvoorziening of andere
instanties en informatieve of ondersteunende contacten met bovengenoem-
de organisaties, is de respondenten ook gevraagd aan te geven welke overige
activiteiten zij hebben ondernomen om aan werk te komen. Gemiddeld
hebben de vrouwen nog op 2,25 andere wijzen getracht werk te vinden.
Vooral solliciteren (reageren op vacatures of eigen initiatieven) is een
veelgenoemde activiteit."

De vraag welke van de ondernomen activiteiten om betaald werk te
vinden volgens het oordeel van de herintreedsters ook daadwerkelijk van
invloed zijn geweest op het vinden van een baan en welke van de
activiteiten overbodig zijn gebleken, levert de volgende antwoorden op (zie
tabel 7.4). Scholing blijkt daarin als een activiteit gezien te worden die
belangrijk is voor het vinden van een baan. We moeten wel bedenken dat
de respondenten veelal geworven zijn onder intermediairen waar scholing
een belangrijk deel van het ondersteuningsaanbod vormt. Dit neemt niet
weg dat die scholing ook daadwerkelijk genoemd wordt als een stap in het
herintredingsproces dat een positief effect sorteert.

Van de 96 vrouwen vinden 56 vrouwen dat geen enkele activiteit die ze
ondernomen hebben overbodig is geweest voor het vinden van een baan.
Als er al overbodige activiteiten worden genoemd, betreft dit vooral het
inschrijven als werkzoekende bij het arbeidsbureau en bij uitzendbureaus.
Hierin weerspiegelt zich het relatief hoge negatieve oordeel van de
herintreedsters over de contacten met deze intermediaire organisaties
(vergelijk tabel 7.3).

15 Activiteiten ondernomen am werk te vinden naast eventuele contacten
met arbeidsbureau, uitzendbureau, Vrouw & Werkwinkel en vrouwen-
vakschool zijn: Elders informatie gevraagd: 23x, 28%; Sollicitatietraining:
15x, 19%; Gesolliciteerd op vacatures: 73x, 90%; Open sollicitatie, eigen
initiatieven: 42x, 52%; Via familie, vrienden of kennissen: 29x, 36%.
Totaal antwoorden: 182x, 225%. (Totaal respondenten: 81x, 84%)
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Tabel 7.4.
Activiteiten die volgens herintredende vrouwen van invloed of overbodig
waren voor het vinden van een baan

Activiteiten Van Over-
invloed bodig

Schol ing 66 4
bij Vrouw & Werk 19 2
bij vrouwenvakschool 15
via arbeidsbureau 18 2
particuliere instituten 7
regulier onderwijs 7

Sollicitatieclub/training 8 1
Stage opleiding 6
Werkervaringsplaats (WEP) 12
Werkervaring 7
Vrijwilligerswerk 8
Soll icitaties 22 2
Open sollicitaties 11 1
Eigen initiatieven 12
Via familie, vrienden, kennissen 5
Inschrijving als werkzoekende 13 23

bij arbeidsbureau 5 10
bij uitzendbureau 8 13

Informatie gevraagd 6
bij Vrouw & Werk 2
bij arbeidsbureau 1
bij uitzendbureau 3

Totaal antwoorden 170 37
Totaal respondenten 96 96

Het contact met het arbeidsbureau is over het geheel genomen veel diverser
dan bij de andere intermediairen. Bij Vrouw & Werk en de vrouwenvak-
school komt men enerzijds voor informatie over scholingsmogelijkheden
of over de opties op de arbeidsmarkt, en anderzijds voor het volgen van
cursussen, Bij het uitzendbureau komt men voornamelijk om (tijdelijk)
werk te zoeken. Daarentegen is het mogelijk om voor meerdere vormen
van ondersteuning een beroep doen op het arbeidsbureau. Dit zijn onder
meer de volgende activiteiten: volgen van scholing, verwerven van
werkervaringsplaatsen, inschrijven als werkzoekende en vragen naar
algemene informatie over vacatures, berniddeling, scholing- en beroeps-
keuze. De verwachtingen ten aanzien van de intermediaire organisaties



212 Hoofdstuk Zeven -

verschillen nogal. Als vrouwen bij scholingsinstanties om scholing vragen,
zal men teleurgesteld zijn als dat niet doorgaat. Als uitzendbureaus en
arbeidsbureaus benaderd worden voor banen, zal men teleurgesteld zijn als
dat niet lukt. Bij veel contactmomenten is er ook veel aanleiding voor
zowel positieve als negatieve kritiek, Ondanks het positieve oordeel over
de via het arbeidsbureau gevolgde scholing en verkregen werkervarings-
plaatsen blijft overeind dat inschrijving bij het arbeidsbureau relatief vaak
als overbodige activiteit wordt genoemd. Ook inschrijving bij de uitzendbu-
reaus wordt overigens relatief vaak als overbodige stap aangemerkt.

Samenvattend kunnen we stellen dat scholing tijdens de onderbrekingspe-
riode volgens de vrouwen zelf van grote invloed is geweest voor het vinden
van een baan. In de volgende deelparagraaf gaan we na hoe de vrouwen zelf
oordelen over de onderbrekingsperiode en over de invloed van de gevolgde
scholing op de arbeidsposities in de hernieuwd opgepakte beroepsloopbaan.

7.4.2. Over de ondersteuning door VTouw-specifzeke en algemene inter-
mediairen

Invloed van onderbreking

Hier beschrijven we hoe de herintreedsters zelf de onderbreking van hun
beroepsloopbaan hebben ervaren.

In totaal geven 93 van de 96 vrouwen een oordeel over de door hen
ervaren invloed van de onderbreking van de beroepsloopbaan op het
verloop van die loopbaan. Hiervan vonden 33 herintreedsters er een
positieve en 32 een negatieve invloed van uitgaan; twintig vrouwen
ervaarden noch een negatieve noch een positieve invloed (daarnaast nog 8x
weet niet). Het is opmerkelijk dat, het aangetoonde negatieve effect van de
loopbaanonderbreking in aanmerking genomen, er zoveel vrouwen zijn die
juist een positieve invloed van de onderbreking vonden uitgaan. Dit vraagt
om een nadere beschouwing van hun argumenten.

Door de onderbrekingsperiode hebben ze, zo geven ze aan, meer
levenservaring opgedaan, meer zelfvertrouwen gekregen of vinden ze
zichzelf volwassener geworden (in totaal13 maal genoemd). Een interessant
argument dat de vrouwen naar voren brengen, is, dat door de onderbre-
kingsperiode er tijd voor reflectie over toekomstwensen en -mogelijkheden
was, waardoor na scholing en herorientatie juist beroepsveranderingen of
functieverbeteringen mogelijk zijn geworden (in totaal 19 maal genoemd).
Exemplarisch hiervoor is de volgende opmerking van een herintreedster:
"het maakte een nieuwe start in een aantrekkelijker beroep mogelijk ".
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Ervaren vrouwen die bij vrouw-specifieke intermediairen een opleiding
hebben gevolgd, de invloed van de onderbreking nu anders dan vrouwen
die een opleiding bij algemene intermediairen hebben gevolgd?

Ex-cursisten van vrouw-specifieke intermediairen hebben de onderbre-
kingsperiode tien maal als positief (40%) en vijf maal als negatief (20%)
voor hun beroepsloopbaan ervaren. Ex-cursisten van algemene intermediai-
ren daarentegen den ken er veertien maal positief (30%) en twintig maal
negatief (44%) over. Vanwaar dit verschil tussen de ex-cursisten van de twee
categorieen intermediairen? am hier meer duidelijkheid over te krijgen,
onderzoeken we het loopbaanverloop volgens de maatstaven van de
vrouwen zelf, waarbij we tevens beide categorieen intermediairen in
ogenschouw nemen.

Eerst gaan we in op de loopbaanontwikkeling van vrouwen die bij uroutu-
specifieke intermediairen een opleiding hebben gevolgd.

Opmerkelijk is hier dat zeven van de tien positief over de onderbreking
denkende vrouwen bij herintreding van beroep zijn gewisseld.

Een vrouw van 42 jaar, die vroeger als receptioniste heeft
gewerkt, is vijftien jaar uit het arbeidsproces geweest om voor
haar kinderen te zorgen. Ze heeft geprobeerd terug te keren als
receptioniste maar "kwam er niet meer tussen". Ze volgde een
informatica opleiding bij de vrouwenvakschool en werkt nu met
veel plezier als netwerkbeheerder in een grote deeltijdbaan. Ze
kreeg de baan aangeboden nog voordat de opleiding afgerond
was: "de school heejt een heel goede naam, men had aile vertrouwen
in de resultaten". Achteraf zegt ze de onderbreking van haar
loopbaan niet te betreuren. Het heeft volgens haar tot gevolg
gehad dat ze iets nieuws is gaan studeren, flanders was ik rnis-
schien doorgesudderd, nu is mijn hobby mijn werk geworden".

Een 35-jarige vrouw met een laag initieel opleidingsniveau
werkte, voordat ze haar beroepsloopbaan voor 13 jaar onder-
brak, in diverse banen varierend van produktiemedewerker en
kantinemedewerker tot verkoopster. Tijdens de onderbrekings-
periode volgde ze een grafische opleiding bij de vrouwenvak-
school. Nu heeft ze, na eerst een poos bij een uitzendbureau te
hebben gewerkt, een full-time vaste baan als grafisch medewer-
ker. Het arbeidsbureau had haar gewezen op het bestaan van de
vrouwenvakschool. Ze prijst de school voor de goede begelei-
ding, waardoor ze de onderbrekingsperiode als positief is gaan
ervaren: "ik ben nu veel gemotiveerder om te werken dan vroeger".
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Daarentegen zijn alle vijf vrouwen die negatief over de onderbreking
denken, in het beroep dat ze v66r de onderbreking uitoefenden terugge-
keerd.

Een in 1947 geboren vrouw heeft vanaf haar eerste baan tot nu
het beroep van secretaresse uitgeoefend. Ze is uiteindelijk
zeventien jaar niet op de arbeidsmarkt actief geweest en ze
ervaarde die lange onderbrekingstijd als negatief voor haar
pogingen om terug te keren. Tijdens haar onderbrekingsperiode
heeft ze een opleiding gevolgd bij de vrouwenvakschool en dat
heeft er volgens haar toe bijgedragen dat ze weer aan de slag kon
komen als secretaresse, ondanks de lange tijd dat ze eruit is
geweest.

Deze drie vrouwen vinden dat de opleiding die ze hebben gevolgd bij een
vrouw-specifieke intermediair hen verder heeft geholpen, niet alleen op de
arbeidsmarkt maar ook in hun persoonlijke opstelling ten opzichte van
participatie op die arbeidsmarkt. Zij, die na de opleiding in door hen
gewenste andere of hogere posities terecht zijn gekomen, ervaren de
onderbreking als een periode van reflectie, waardoor ze de mogelijkheid
hadden om een nieuwe start te maken. Ze ervaren die periode juist niet als
een 'handicap' om in betaald werk terug te keren.

Ook bij de ex-cursisten van algemene intermediairen valt op dat vrouwen
die positief over de onderbrekingsperiode denken, na die onderbreking
vaak van beroep zijn gewisseld: slechts 4 van de 14 vrouwen keerden terug
in hetzelfde beroep. Van de vrouwen die negatief oordelen over de
onderbrekingsperiode zijn er echter eveneens veel van beroep gewisseld:
slechts zeven van de twintig zijn in hetzelfde beroep gebleven. Dit laatste
is een verschil met de negatief oordelende ex-cursisten van vrouw-specifieke
intermediairen. Die zijn allen in hetzelfde beroep gebleven. Maar op grond
van slechts vijf waarnemingen daar, kan onmogelijk gesteld worden dat dit
een relevant verschil zou zijn. Omdat we bij de ex-cursisten van vrouw-
specifieke intermediairen echter constateren dat een beroepswisseling vaker
samengaat met een positief oordeel is er wel aanleiding om hier nader te
bekijken waarom vrouwen, die van beroep wisselen en bij algemene
intermediairen een cursus hebben gevolgd, vaker negatief oordelen over de
invloed van de onderbreking.

In tegenstelling tot de positief oordelende vrouwen die vooral vrijwillig
van beroep zijn gewisseld, gaat het bij deze negatief oordelende vrouwen
voornamelijk om onvrijwillige beroepswisselingen. Zij zijn er niet in
geslaagd terug te keren in hun oude heroep of op hun oude niveau:
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"Het is een gat dat je niet kunt overbruggen"; "Ik heb nu een simpeL
administratief baantje, als ik was blijven werken, had ik een hogere
functie gehad" en "Er was geen werk in mijn oude beroep".

Het oordeel dat vrouwen zich over die baanloze peri ode in hun leven
vo .nen, lijkt verb and te houden met hoe de beroepsloopbaan na de
onderbrekingsperiode wordt opgepakt en zich ontwikkelt. Is er nu oak
sprake van een verb and met het type intermediair waar herintreedsters een
opleiding hebben gevolgd?

We geven, zoals eerder voor de vrouw-specifieke intermediairen, hier
eerst voorbeelden van enkele ex-cursisten van algemene intermediairen, die
een positieve of negatieve invloed van de onderbreking op hun beroeps-
loopbaan hebben ervaren.

Een 45-jarige vrouw, vroeger onder meer werkzaam geweest als
verkoopster, administratief medewerker en in de kinderopvang,
is na 15 jaar werkonderbreking teruggekeerd als maatschappelijk
werkster. Haar jongste kind was op dat moment 12 jaar oud.
Tijdens de onderbrekingsperiode heeft ze zich ingeschreven als
werkzoekende bij het arbeidsbureau en bij enkele uitzendbu-
reaus. Over beide instanties oordeelt ze negatief: "ik kreeg geen
stimulans of begeleiding". Ze heeft in die peri ode een orientatie-
cursus gevolgd op de Open School en is aansluitend een beroeps-
opleiding maatschappelijk werk gaan doen. Daardoor kon ze op
een hoger niveau terugkeren dan waarin ze vroeger werkzaam
was. Ze oordeelt nu positief over de onderbrekingsperiode "ik
ben rijper geworden, ik heb meer mensenkennis gekregen".

Een 48-jarige vrouw is vroeger steeds als administratief
medewerker werkzaam geweest en is dat nu ook weer. Tot de
geboorte van haar eerste kind heeft ze altijd 40 uur gewerkt, ze
is 14 jaar eruit geweest en keerde toen terug via uitzendwerk. Ze
wil per se in deeltijd werken, maar omdat ze in het uitzendwerk
geen vast contract had en het aanbod van werk er sowieso
onzeker was, is ze gaan zoeken naar vast werk. Op dit moment
is haar positie nog steeds niet optimaal: ze werkt op een nul-uren
contract op de administratie van een pretpark dat aileen seizoens-
werk aanbiedt. Op advies en met steun van het arbeidsbureau is
ze tijdens de onderbreking een cursus tekstverwerken gaan
volgen, om zo de vaardigheden van haar oude beroep "bij te
spijkeren". Ze oordeelt positief over de steun van het arbeidsbu-
reau: "ze zijn van goede unl. Zij kunnen ook geen ijzer met handen
breken. Ze hebben nu eenmaal weinig part-time banen." Van de
onderbrekingsperiode yond ze een negatieve invloed op haar
loopbaan uitgaan, want: "stilstand is achteruitgang!".
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Mogelijk is het verschil tussen het positieve en negatieve oordeel over de
onderbreking bij ex-cursisten van (vrouw-specifieke en algemene) intermedi-
airen er in gelegen dat vrijwillige wisselaars bewust en gemotiveerd naar
omscholing hebben gezocht. Met omscholing konden zij hun wens op
verandering gerealiseerd krijgen. Onvrijwillige wisselaars volgden een om-
of bijscholing omdat het moest, wilden zij een kans maken op een baan.
Zoals gezegd, zijn vrijwillige beroepswisselaars vaker bij de vrouw-
specifieke interrnediairen te vinden. Vooral bij de vrouwenvakschool is een
sterke motivatie voor het volgen van een opleiding ten behoeve van een
specifiek beroep een selectiecriterium. Het is dan niet vreemd dat het juist
deze gemotiveerde cursisten van een vrouw-specifieke interrnediair zijn, die
de onderbrekingsperiode als een positieve tijd van reflectie en herorientatie
hebben ervaren. Stimulans van een intermediaire organisatie om de
beroepswisseling tot een succes te maken, kan vervolgens het positieve
oordeel over de onderbreking hebben versterkt.

Bovengenoemde voorbeelden van ex-cursisten van algemene en vrouw-
specifieke intermediairen wijzen op een positief oordeel over de onderbre-
kingsperiode als de beroepsloopbaan na herintrede in de ogen van de
vrouwen zelf is verbeterd. Dit wordt beaamd door het verb and dat we
constateren tussen de door vrouwen zelf aangegeven niveauverschillen in
functies v66r en na onderbreking en de door hen ervaren invloed van de
onderbreking op hun beroepsloopbaan (ongeacht het type intermediair
waar men scholing heeft gevolgd). Dit verb and is niet aanwezig als we de
door vrouwen ervaren functieverschillen vervangen door SEI-scores. Hier
is wederom sprake van een discrepantie tussen beleving van vrouwen zelf
en ons meetinstrument. Wat is nu dat gevonden verb and tussen de
subjectieve beoordeling van het loopbaanverloop en de ervaren invloed van
onderbreking?

Vrouwen die vinden dat ze na de onderbreking in een functie van
betzelfde niveau als v66r de onderbreking zijn teruggekeerd, zeggen vaker
geen negatieve of positieve invloed van de onderbreking te hebben ondervon-
den. Dit geldt voor 10 van de 26 (39%) op hetzelfde niveau gebleven
herintreedsters tegenover 20 van de 93 in totaal (22%). Vrouwen die vinden
dat ze in niveau gedaald zijn ervaren vaker een negatieve invloed van de
onderbreking (15 van de 30 (50%) in niveau gedaalde herintreedsters
tegenover 32 van de totale groep herintreedsters (34%)). Andersom is er
ook een verb and tussen beoordeelde stijging en ervaren positieve invloed (9
van de 16 (56%) in niveau gestegen herintreedsters tegenover 33 van de 93
in totaal (36%)). Ten slotte zeggen de vrouwen, die het niveau van voor en
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na de onderbreking onvergelijkbaar vinden, relatief vaker dat ze niet weten
of de onderbreking negatief of positief voor hen heeft uitgepakt (4 van de
20 (20%) tegenover 8 van de 93 (9%)).

We leiden hier uit af dat het oordeel over de onderbrekingsperiode
inderdaad, zoals we in de hiervoor beschreven loopbaangeschiedenissen
zien, voor een deel samenhangt met de richting die de loopbaan volgens de
vrouwen zelf is ingeslagen. Daarmee wordt niet een stijging en daling
volgens de SEI-scores bedoeld, maar het loopbaanverloop zoals vrouwen die
zelf ervaren.

Bovenstaande beschouwing van mogelijke verbanden tussen ondersteuning
van beide typen intermediairen, beroepswisselingen en oordelen over de
onderbrekingsperiode levert de volgende constateringen op. Vrijwillige,
bewust gekozen beroepswisselingen leiden vaker tot een positief oordeel
over de invloed van onderbreking dan onvrijwillige beroepswisselingen of
een terugkeer in hetzelfde beroep. Vrouwen die zo'n bewuste keuze maken
zijn vaker te vinden onder de ex-cursisten van vrouw-specifieke dan onder
algemene intermediairen. De onderbrekingsperiode wordt dan eerder gezien
als een tijd van reflectie en herorientatie op de toekomst dan als een voor
het loopbaanverloop nadelige tijd. Als volgens de vrouwen zelf de loopbaan
is gestegen, oordelen ze vaker positief en als ze de loopbaan gedaald achten,
oordelen ze juist vaker negatief over de invloed van de onderbreking.
Herintredende vrouwen oordelen daarmee anders over de ontwikkeling in
hun beroepsloopbaan dan dat tot uitdrukking komt in een loopbaanver-
loop volgens de Sociaal-Economische Index.

De verhalen van de vrouwen zelf geven een belangrijke aanvulling op de
beschrijving van het loopbaanverloop. Er blijkt uit dat herintredende
vrouwen de richting van hun loopbaan, in de betekenis van het verwezenlij-
ken van een beroep dat ze ambieren, meer gewicht geven dan het niveau
waarop ze terugkeren. Dit houdt in dat een vrouw die bijvoorbeeld
terugkeert in een baan op een lager of vergelijkbaar niveau (gemeten in
SEI) dan v66r haar onderbreking, maar die zich tijdens haar onderbreking
op een terugkeer in een ander beroep heeft voorbereid, in de regel positief
zal oordelen over de onderbreking en zal constateren dat haar loopbaan is
verbeterd. Haar loopbaan heeft zich namelijk ontwikkelt in een richting
die zijzelf prefereert. Dat het beroep een lagere index-score kan hebben of
minder hoog is dan zonder onderbreking het geval zou zijn geweest, doet
er voor haar dan niet toe.
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Invloed van intermediaire ondersteuning

Uit de hiervoor beschreven verhalen van de herintreedsters wordt duidelijk
dat zij verschillend oordelen over de invloed van de intermediaire
organisaties in het herintredingsproces. De voorbeelden van de twee
vrouwen die van beroep zijn veranderd met behulp van omscholing bij de
vrouwenvakschool, geven aan dat deze vrouwen als direct gevolg daarvan
nu anders in de arbeidsmarkt staan of er hun huidige werk aan te danken
hebben. De verhalen van de vrouwen die via algemene intermediaire
organisaties op de arbeidsmarkt zijn teruggekeerd, laten zien dat die
vrouwen het positieve resultaat van hun scholingsactiviteiten wel bij de
opleiding neerleggen, maar veel minder duidelijk bij de scholingsinstantie
of de organisatie die het volgen van die opleiding mogelijk maakte. We
gaan hieronder uitgebreider in op mogelijke verschillen in waardering voor
de ondersteuning van intermediairen.

De vrouwen die zijn gelnterviewd, hebben allemaal betaald werk
gevonden. In feite ontstaat daardoor een vertekend beeld van de opleidings-
resultaten in het algemeen. Vrouwen die bijvoorbeeld goede perspec-
tiefvolle opleidingen hebben gevolgd, maar {nog) geen baan hebben
gevonden, komen hier immers niet aan het woord. Scholing bij organisaties
die relatief minder vaak een baan oplevert, kan hier niet worden onder-
kend. In het onderstaande zal derhalve de waardering, die wordt uitgespro-
ken over diverse aspecten van ondersteuning door de intermediaire
organisatie meer benadrukt worden dan de mate van succes.

Bij de Vrouw & Werkwinkel is negentienmaal een cursus gevolgd. Viermaal
wordt aangegeven dat daarmee voor een baan benodigde kennis en
vaardigheden zijn opgedaan en viermaal dat door de cursus duidelijkheid
is verkregen over wens en die men heeft ten aanzien van een baan en dat
men meer zelfvertrouwen heeft gekregen.

De vrouwen zijn zeer te spreken over de stimulans en ondersteuning die
ze bij Vrouw & Werk hebben gekregen. Enkele voorbeelden.

Een hoogopgeleide vrouw van 44 jaar keerde na zeven jaar
onderbreking terug in hetzelfde beroep als waar ze vroeger haar
loopbaan mee was begonnen (chemisch analiste). Het werk beviel
niet goed omdat haar jongste kind veel aandacht vroeg. Na nog
eens tien jaar onderbreking werd ze door haar zus gestimuleerd
om een cursus te gaan volgen bij de Vrouw & Werkwinkel. Ze
volgde daar de orientatiecursus Vrouw en Techniek. Daarvan
zegt ze: "dat beeft me net dat zetje gegeven dat ik nodig had om
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weer aan 't werk te gaan ". Ze werkt nu twintig uur per week als
laborante, werk dat in de lijn van haar oude werk ligt, maar op
een lager niveau dan vroeger.

Een laagopgeleide vrouw van 33 jaar heeft afwisselend als hulp
in de huishouding en als schoonmaakster in bedrijven gewerkt,
zowel v66r als na haar onderbrekingsperiode. Omdat ze "bet
poetsen meer dan beu was ", is ze op advies van het arbeidsbureau
de orientatiecursus Buschauffeur van Vrouw & Werk gaan
volgen. De cursus bracht haar het inzicht dat ze "nog meer kon
dan aileen maar poetsen ". Ze werd echter niet toegelaten tot de
chauffeursopleiding van de regionale busmaatschappij. De
teleurstelling daarover heeft haar niet weerhouden werk in die
richting te zoeken. Ze werkt nu, met plezier, als deeltijd taxi-
chauffeur.

Van de cursisten geven er acht aan dat de cursus uiteindelijk niet bijgedra-
gen heeft aan het vinden van een baan. Dit is niet zo verwonderlijk als
men bedenkt dat het hier geen beroepsvormende maar een orientatiecursus
betreft. Het effect van de orientatiecursus is dat men er meer zelfvertrou-
wen en zelfkennis door heeft gekregen. De stimulans vanuit Vrouw &
Werk am daar vervolgens wat mee te doen, is als positief ervaren. Veel
vrouwen zijn na de orientatiecursus een beroepsopleiding gaan volgen (10
van de 19).

Ondersteuning van de vrouwenvakschoollevert een heel positief beeld op.
De vijftien vrouwen die er een opleiding hebben gevolgd, zeggen allemaal
dat die opleiding bijgedragen heeft aan het vinden van een baan. Tien van
hen zeggen dat de opgedane kennis en kwalificaties daarvoor belangrijk
waren en twee geven aan via de stage van de opleiding in een baan terecht
te zijn gekomen.

De ex-cursisten zijn zeer te spreken over de begeleiding en ondersteuning
van de school. Enkele voorbeelden.

Een 38-jarige vrouw die over geen enkel diploma beschikte en
vroeger diverse baantjes had, onder meer als "winkeljuf, badjuJ en
hobbyleidster" werkt nu als secretaresse nadat ze bij de vrouwen-
vakschool een opleiding daartoe had gevolgd. Vol gens haar is de
school "goed op de arbeidsmarkt gericht, maar weten ze ook goed
de problemen die vrouwen daarmee hebben te begeleiden ".

Een 33-jarige vrouw vertelt dat ze vroeger tot haar onderbre-
king als verpleegster heeft gewerkt. Na zeven jaar thuis geweest
te zijn, wilde ze weer gaan werken, maar dan wel in een ander
beroep. Omdat de huidige werklast als verpleegster weinig
contact met patienten toestaat, lokte haar oude yak haar niet
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meer. Na cursussen bij respectievelijk Vrouw & Werk (Orienta-
tie in Informatica) en devrouwenvakschool (AdviseurMicrocom-
puter) werkt ze nu als administratief medewerker in een tijdelijke
baan. Ze is erg te speken over de vrouwenvakschool. Behalve dat
ze de staf heel stimulerend yond, yond ze de sfeer er goed:
"saamhorigheid en er is blijvend contact". Bovendien merkte ze dat
een diploma van de vrouwenvakschool op de arbeidmarkt werkt
als een positief gewaardcerd "visitekaartje".

Via het arbeidsbureau zijn door achttien herintreedsters bij diverse
organisaties cursussen gevolgd. Dat de ondersteuning van het arbeidsbureau
daarbij min of meer verborgen kan blijven, blijkt uit het volgende verhaal.

Een 46-jarige vrouw was voordat ze voor 18 jaar haar loopbaan
onderbrak werkzaam als administratief medewerker. Tijdens de
onderbrekingsperiode volgde ze op advies van Bureau Meerwerk
een sollicitatietraining en met hulp van het arbeidsbureau een
cursus tekstverwerken bij een particulier instituut. Daarna kreeg
ze via het arbeidsbureau een werkervaringsplaats en dit is onlangs
omgezet in een vaste baan. Net als vroeger werkt ze nu als
administratief medewerker. Vreemd genoeg zegt ze geen oordeel
over het arbeidsbureau te hebben omdat ze "weinig ervaring met
het arbeidsbureau" heeft gehad!

Vogels en Portegijs (1992) constateerden eerder, toen zij de oordelen van
herintreedsters over de ondersteuning van intermediairen in de regio Den
Haag en Leiden onderzochten, dat veel ondersteuning van het arbeidsbu-
reau onzichtbaar blijft. Ais bijvoorbeeld iemand een cursus heeft gevolgd
die is betaaId door het arbeidsbureau maar elders is gevolgd, dan krijgt de
opleidingsinstantie meestal de 'credits' daarvoor, niet het arbeidsbureau. In
bovenstaande voorbeeld zien we dat de administratief medewerker op
verschillende momenten hulp heeft gekregen van het arbeidsbureau, maar
toch concludeert er weinig ervaring mee te hebben. Daarmee blijft de
ondersteuning van het bureau onzichtbaar en ondergewaardeerd.

Het, met het arbeidsbureau verbonden Centrum uoor Vakopleiding, kent
onder de respondenten aileen tevreden ex-cursisten. De vier vrouwen die
er een administratieve opleiding hebben gevolgd, hebben dankzij die
opleiding een baan gevonden. Geen respondent heeft deelgenomen aan de
technische opleidingsrichting van de school.

Een voormalig modinette, geboren in 1943, is via de adrninistra-
tieve opleiding van het Centrum bij haar herintreding in een
tijdelijke baan van 24 uur per week terecht gekomen. De
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opleiding vond ze goed, ze heeft er recente kennis opgedaan. Ze
is positief over de ondersteuning van het arbeidsbureau omdat ze
constateerde dat er "grote inzet is van de medewerkers van het
arbeidsbureau als blijkt dat werkzoekende gemotiveerd is".

Een andere ex-cursiste van het Centrum die eveneens in de
administratie terecht is gekomen, is ook lovend over de daar
genoten opleiding, maar staat negatief tegenover de ondersteu-
ning van het arbeidsbureau. Ze zegt alles op eigen initiatief te
hebben moeten doen: "ik heb weinig aan het arbeidsbureau gehad".

Twee vrouwen hebben een cursus bij de Prima ire Beroepsgerichte Volwasse-
nen Educatie gevolgd. Volgens hen heeft die cursus bijgedragen aan het
vinden van een baan, maar over het waarom daarvan en over de inbreng
van de PBVE of het arbeidsbureau geven zij geen informatie.

Twee andere vrouwen hebben een technische opleiding gevolgd bij de
Streekschool. Het arbeidsbureau en Bureau Meerwerk hebben hen naar
technische opleidingen aldaar begeleid. De een oordeelt negatief over het
arbeidsbureau, omdat ze zelf ailes heeft moeten regelen. De ander is
verdeeld over de ondersteuning ervan.

Als het de individuele medewerkers betreft is ze lovend "de
huidige consulente juffrouw B. is een ster!"; maar van het bureau in
het algemeen ervaart ze ongewenste tegenwerking in haar
loopbaanpad: "ik unl er graag een andere opleiding bijdoen. Die
was me door het arbeidsbureau belocfd en later teruggetrokken".

Via het sociaal cultureel werk in de wijken worden ook cursussen voor
volwassenen georganiseerd. Hieraan is negentienmaal deelgenomen door de
respondenten. Ook hier is het opdoen van kennis en vaardigheden de
meest genoemde positieve bijdrage aan het vinden van een baan. Er wordt
niet apart waardering uitgesproken over het sociaal cultureel werk zelf.

Een voormalige ponstypiste, die veertien jaar uit het arbeidspro-
ces is geweest, heeft twee cursussen in deze vorm van volwasse-
nenonderwijs gedaan, maar omdat het algemene, niet-beroepsvor-
mende cursussen waren, heeft dat haar geen baan bezorgd. Via
het arbeidsbureau is ze vervolgens aan een werkervaringsplaats
geholpen. Nu werkt ze als resultaat daarvan in een deeltijdbaan
als administratief medewerker. Ze oordeelt evenwel negatief over
de ondersteuning van het arbeidsbureau: "ik werd in een hokje
geplaatst en ik wilde meer, maar had in hun ogen onvoldoende
vooropleiding If.
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De opgedane kennis en kwalificaties benodigd voor een baan zijn de
voornaamste redenen die genoemd worden waarom een cursus bij het
reguliere (algemene en beroeps) onderwijs en bij particuliere instituten een
positief resultaat, oftewel een baan, heeft opgeleverd. In totaal zijn er 41
cursussen bij deze organisaties gevoIgd. Er worden zelden opmerkingen
gemaakt over speciale kwaliteiten van de onderwijsorganisatie, noch over
stimulans die van de docenten of organisatie in zijn algemeenheid is
Ultgegaan.

Verder zijn er cursussen gevoIgd bij beroepsverenigingen of in de
arbeidsorganisatie zelf. Het gaat hier om zeven respondenten die tijdens een
werkervaringsplaats of proeftijd cursussen moesten volgen om een (vaste)
aanstelling te krijgen. Bij drie vrouwen heeft dat ook inderdaad bijgedragen
aan het verkrijgen van de gewenste aanstelling, maar bij vier vrouwen was
dat niet het geval. Er wordt geen melding gemaakt van extra ondersteuning
of stimulans vanuit de onderwijsorganisatie.

Zijn er op grond van bovengenoemde gegevens en verhalen nu relevante
verschillen aan te geven tussen de diverse typen opieidingsinstanties?

De opmerkingen van de herintreedsters overwegend, lijkt het erop dat
met name van de vrouw-specifieke intermediairen Vrouw & Werk en
vrouwenvakschooI, behalve kennis en kwalificaties benodigd in arbeidsorga-
nisaties, nog iets extra's uitgaat. In de bereikte arbeidsposities (gemeten in
SEI) is geen verschil met bijvoorbeeld ex-cursisten van het Centrum
Vakopieiding te bekennen. Maar in de hier gepresenteerde verhalen wordt
door de ex-cursisten van die organisaties herhaaldelijk melding gemaakt dat
ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen en sterk gemotiveerd de
arbeidsmarkt tegemoet zijn getreden. Zij roemen vaker dan andere
intermediaire opieidingsgebruikers niet alleen de opieiding, maar ook de
opleidingsinstantie zelf. Het is de begeleiding en ondersteuning die verder
gaat dan enkel het beroepsvormende in de cursus, dat als reden daarvoor
aangewezen wordt. Of zoals een van de ex-cursisten zegt over Vrouw &
Werk "ze weten heel goed met wat voor problemen vrouwen allemaal te
maken hebben" en een ander over de vrouwenvakschool "ze weten
herintredende vrouwen heel goed te begeleiden ".

7.5. Conclusies

In dit hoofdstuk beantwoorden we de derde centrale onderzoeksvraag.
Deze luidt als voIgt: draagt ondersteuning door intermediairen die zich
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specifiek op vrouwen richten, meer bij tot perspectiefvolle arbeidsposities
voor herintreedsters dan ondersteuning door intermediairen die zich niet
specifiek op vrouwen richten?

Allereerst blijken de huidige arbeidsposities van vrouwen die geinvesteerd
hebben in cursussen van intermediaire organisaties significant beter dan van
niet-investeerders. Dus, evenals in Hoofdstuk 5 blijken nu op grond van
data uit een ander deelonderzoek, aanwijsbaar positieve effecten uit te gaan
van investeringen tijdens de onderbrekingsperiode voor het vervolg van de
beroepsloopbaan.

Vervolgens is nagegaan of er verschillen in arbeidsposities optreden
tussen investeerders onderling als het type interrnediair waar ze een beroep
op hebben gedaan voor om- of bijscholing, wordt onderscheiden en vergele-
ken. Dit blijkt niet zo te zijn. Voor het vervolg van de loopbaan van
herintredende vrouwen rnaakt een investering in een opleiding wel uit,
maar of ze die opleiding hebben gevolgd bij een algemene of een vrouw-
specifieke intermediaire organisatie, levert gemiddeld genomen geen
relevante verschillen in arbeidsposities op.

Gelet op de allocatiefunctie van intermediairen blijken beide typen aan
vrouwen de mogelijkheid te bieden zich te scholen in 'rnannenberoepen'
als daarin perspectieven op werk zijn. Het aantal cursisten onder de
respondenten voor deze rninder voor de hand liggende opleidingen is
evenwel klein. Meestal omvat het cursusaanbod opleidingen zijn voor
'vrouwenberoepen', maar ook daar is perspectief op werk een criterium.

Het feit dat er geen relevante verschillen in effecten van scholing bij
verschillende typen intermediairen is gevonden, kan verklaard worden door
de geringe variantie in beroepen waarin vrouwen werkzaam zijn. Of men
nu een cursus tot secretaresse volgt bij de vrouwenvakschool, het Centrum
Vakopleiding of bij het particuliere instituut Schoevers, men zal in de regel
werk vinden als secretaresse. Volgens de SEI is er dan geen sprake van een
positieverschil. Dit geldt evenwel alleen voor de situatie dat de arbeidsposi-
ties worden gemeten volgens de Sociaal-Economische Index. Gaan we uit
van de loopbaanontwikkelingen zoals de vrouwen die zelf beschrijven, dan
is bovenstaande conclusie over de effecten van beide typen intermediaire
ondersteuning minder eenduidig.

Een belangrijk punt is dat hoewel de invloed van onderbreking volgens
de SEI-scores gemiddeld negatief uitpakt, dit op het niveau van beleving
niet zo hoeft te worden ervaren. De herintreedsters in dit onderzoek geven
zelf aan de onderbrekingsperiode lang niet altijd als negatief voor hun
loopbaan te beschouwen, ook al blijkt hun arbeidspositie bij herintrede
onder het vroegere niveau te zijn. De vrouwen koppelen ook waarden aan
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de onderbrekingsperiode als bijvoorbeeld een tijd van psychische groei en
een tijd van reflectie, waarin men levenservaring heeft opgedaan en op
grond waarvan bewuste keuzes en veranderingen in de beroepsloopbaan
gemaakt kunnen worden. In dat geval vormt de onderbrekingsperiode een
goede gelegenheid om zich voor te bereiden op een ander beroep. Op
grand van veranderde eigenwaarde en inzichten, kiezen vrouwen in dit
geval voor een nieuwe start. Het niveau van de arbeidspositie bij herintrede
is dan rninder belangrijk dan de inhoud van de functie.

Het zijn vooral de vrouw-specifieke intermediairen die dat 'zelfkennis en
zelfvertrauwen' deel van het herintredingsproces benadrukken, en een
groter aandeel cursisten van die intermediairen geeft aan de onderbre-
kingsperiode als positief te hebben ervaren. Gezegd kan worden dat vrouw-
specifieke meer dan andere organisaties het volgende motto aan bod laten
komen in hun scholingsprogramma's: het is niet aIleen belangrijk waar je
in terugkeert, maar ook hoe je er in terugkomt.



8 Conclusies en discussie

8.1. Probleemstelling en uitgangspunten van onderzoek

Het arbeidsmarktgedrag van vrouwen kan getypeerd worden aan de
hand van twee veel voorkomende participatiepatronen. Hoewel niet
uitsluitend, betreft dit veelal vrouwen met kinderen, Een deel van deze
vrouwen combineert zorgarbeid met loonarbeid, bij voorkeur in een
deeltijdbaan (continu participatiepatroon). Een ander deel stopt een tijd
met loonarbeid om zich voltijds op zorgarbeid te concentreren, maar
keert later, veelal als het jongste kind naar school gaat, op de arbeids-
markt terug (discontinu participatiepatroon). Ook deze zogenoemde
herintreedsters geven dan de voorkeur aan deeltijdwerk.

In deze studie zijn de gevolgen van dit arbeidsmarktgedrag voor het
verdere verloop van de loopbaan van deze vrouwen onderzocht. Het
arbeidsmarktgedrag waar onze aandacht primair naar uit gaat is 'onder-
breking van de beroepsloopbaan'. De centrale vraagstelling rondom dit
onderwerp is verdeeld in drie hoofdthema's: onderbreking van de
beroepsloopbaan, investeringen tijdens de onderbrekingsperiode en
intermediaire ondersteuning.

Als voornaamste inspiratiebron voor de benadering van deze problema-
tiek fungeerde de 'human capital' theorie. Deze theorie biedt belangrijke
aanknopingspunten voor een verklaring van de ingenomen arbeidsposi-
ties vanuit het arbeidsmarktgedrag en investeringsgedrag van vrouwen.

Het aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt hangt, volgens deze
theorie, samen met de zorgarbeid die zij een belangrijk deel van hun
leven verrichten. Vrouwen die verwachten tijd te zullen besteden aan
verzorging van kinderen en huishouden zullen een discontinu loopbaan-
patroon volgen. Omdat ze die onderbreking voor ogen hebben, verwer-
yen ze minder startkapitaal dan mannen. Bovendien kiezen ze voor
beroepen die makkelijk weer opgepakt kunnen worden na een onderbre-
king, omdat deze weinig bedrijfsspecifieke kennis of ervaring vragen. Dit
zijn tevens beroepen waar de verdiensten in het begin van de loopbaan
relatief hoog zijn, maar die grotendeels op hetzelfde niveau zullen
blijven.

Onderbreking van de beroepsloopbaan leidt vervolgens tot 'rusty
skills', ofwel verlies van menselijk kapitaal als gevolg van niet-gebruik
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van ervaring en kennis. Bovendien leidt het tot een achterstandspositie
ten opzichte van andere arbeidskrachten doordat geen nieuwe werkerva-
ring en kennis worden opgedaan.

Kortom, volgens de 'human capital' benadering verklaart het arbeids-
marktgedrag van vrouwen de hardnekkig slechtere arbeidsposities die zij
in verge1ijking tot mannen op de arbeidsmarkt innemen.

Doorbreking gescheiden vraag en aanbod denken

Arbeidsrnarkttheorieen verschillen sterk in de benaderingswijze waarop
zij een verklaring zoeken voor de werking van de arbeidsmarkt. Het
perspectief van waaruit de arbeidsmarkt wordt benaderd is meestal 6f de
aanbodzijde 6f de vraagzijde. Van welke kant men ook vertrekt, steeds
kan slechts een dee1 van de werkelijkheid worden beschreven. Dat is op
zich zeer waardevol, maar de optelsorn van beide perspectieven blijven
een deelverklaring bieden. In de wisse1werking van vraag en aanbod is
eveneens een dee1 van de verklaring ge1egen. Recente theorie ontwikke-
ling tracht het gescheiden denken te overstijgen door uit te gaan van dit
ontmoetingspunt van vraag en aanbod (zie Schippers & Siegers 1989,
Bremer 1991, Glebbeek 1993). Daar waar (keuzeprocessen en gedrag van)
werknemers en (se1ectiemechanismen en handel en van) arbeidsorganisa-
ties e1kaar ontmoeten, zo is het idee, speelt zich een interactie af die de
allocatie van arbeid beter kan verklaren dan wanneer de afzonderlijke
processen elk apart worden bestudeerd.

Op dit terrein van interactie bevindt zich een derde marktpartij: de
intermediairen. In de allocatieprocessen van vraag en aanbod is hun
inbreng niet zuiver passief - ze zijn niet alleen een doorgeefluik van
wens en van vraag en aanbod - maar ze spelen ook een actieve ro1. Be1eid
en maatrege1en, toelatingscriteria en restricties, prioriteiten en be1angen-
behartiging sturen het hande1en van deze intermediairen en daarmee een
dee1 van het allocatieproces op de markt.

Deze studie tracht bij te dragen aan een doorbreking van het geschei-
den arbeidsmarkt denken door de wissel werking tussen arbeidsaanbod en
intermediairen te bestuderen. Hoewe1 ook hier primair een zijde van de
arbeidsmarkt - namelijk het arbeidsaanbod - het gekozen onderzoeksper-
spectief is, wordt getracht de valkuil van een eenzijdige verklaring van
het loopbaanverloop op grond van het gedrag van deze ene zijde te om-
zeilen, door de mogelijke invloed van intermediaire ondersteuning in het
onderzoek te betrekken.
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Integratie theoretische inzichten

Kosten-baten analyse van werknemers en werkgevers biedt volgens
economen een verklaring voor beider (economisch) rationee1 hande1en
op de arbeidsmarkt. Maar vol gens sociologen wordt het gedrag van
werknemers en arbeidsorganisaties niet alleen daardoor bepaald. Sociale
omstandigheden (bijvoorbee1d in de gezinscontexr], preferenties en
vooroorde1en van werknemers maar ook van se1ecteurs in arbeidsorgani-
saties, beinvloeden eveneens het gedrag van beide zijden.

We trachten deze economische en sociologische inzichten te integre-
ren door een verklaring van arbeidsposities van vrouwen te zoeken, niet
alleen in het hande1en op grond van economische kosten-baten afwegin-
gen maar ook van sociale kosten-baten afwegingen die zich afspe1en in
de sociale context en levensfasen waarin deze vrouwen zich bevinden.

Verschillen in arbeidsposities zijn in deze studie niet gemeten aan de
hand van door economen geprefereerde beloning van functies. In de
eerste plaats is dit een gevolg van de ondoenlijkheid om gegevens
daarover te verzame1en in de verrichte ernpirische studies. In de tweede
plaats boden sociologische inzichten een werkbaar alternatief. Naast
beloning worden daarin status en prestige van beroepen als relevant voor
de waardering van loopbanen beschouwd.

Een beroep met een hoge beloning kan samengaan met een lage status.
De hoogte van het loon zegt in dat geval minder over de maatschappe1ij-
ke waardering voor de arbeidspositie dan over de waardering van onaan-
trekke1ijke aspecten van dat werk. We hebben derhalve de voorkeur
gegeven aan het hanteren van de sociaal-economische index als maat
voor arbeidsposities, omdat daarin zowe1 beloningsaspecten als gegevens
over vereiste vooropleidingen en beroepsprestige zijn verdisconteerd.
Aan de ene kant konden zo beperkingen van het alleen meten in lonen
worden overstegen, maar aan de andere kant heeft de grofheid van de
gehanteerde index tot een onderschatting van verschillen geleid. De
integratie van economische en sociologische meetmethoden is daarmee
nog niet voltooid.
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8.2 Samenvatting en conclusies

8.2.1. Onderbreking oan de beroepsloopbaan

De eerste onderzoeksvraag luidt als volgt:
Heeft onderbreking van de beroepsloopbaan een negatief
effect op het loopbaanverloop van vrouwen?

Gecontroleerd voor factoren met betrekking tot levensfase, beschikbaar
'human capital' en arbeidsmarktgedrag, blijkt er een zelfstandig effect uit
te gaan van onderbreking van de beroepsloopbaan op de huidige arbeids-
posities van vrouwen. Vrouwen die hun beroepsloopbaan hebben
onderbroken, nemen, als gevolg van die onderbreking, nu significant
lagere arbeidsposities in dan vrouwen die steeds hebben doorgewerkt.
Bovendien brengt een lange onderbreking meer daling van arbeidspositie
met zich mee dan een korte onderbreking.

Hiermee wordt de 'human capital' bevinding bevestigd dat onder-
breking van de beroepsloopbaan een negatief effect heeft op de arbeids-
posities in de loopbaan. Daar waar eerdere onderzoeken dit effect
vonden in een vergelijking van posities van mannen en vrouwen,
constateren wij ook een positieverschil tussen vrouwen onderling.
Tevens constateren we dat dit verwachte effect bevestigd wordt als niet
zoals gebruikelijk arbeidsposities in lonen, maar in sociaal-economische
index-scores worden uitgedrukt.

Beroepsmobiliteit

De beschrijving van effecten van onderbreking aan de hand van beroeps-
mobiliteit en -continuering laat zien dat onderbrekende vrouwen een
grotere beroepsmobiliteit kennen. Doorwerkers blijven voor het meren-
deel werkzaam in de beroepstak waarin zij hun loopbaan zijn begonnen.
Alleen doorwerkende vrouwen die in de zakelijke en cornmerciele
dienstverlening hun loopbaan zijn begonnen, zijn relatief vaak overge-
stapt naar een andere beroepstak. Onderbrekers wisselen aanzienlijk
vaker van beroep dan doorwerkende vrouwen. Vooral onderbrekende
vrouwen die hun loopbaan zijn begonnen in de beroepstakken weten-
schappelijke of andere vakspecialismen, ambacht en industrie en in de
dienstverlening zijn daaruit vertrokken.

In vergelijking met doorwerkers zijn onderbrekers nu in andere
beroepstakken werkzaam. Was er aan het begin van de loopbaan nog
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geen verschil, nu bevinden onderbrekers zich vaker in beroepstakken
met gemiddeld lagere SEI-scores (maatschappelijke dienstverlening en
huishoudelijke, verzorgende functies) en doorwerkers juist vaker in
beroepstakken met hogere SEI-scores (wetenschappelijke & en andere
vakspecialisten, leerkrachten & praktijkinstructeurs).

Deze mobiliteit en de neerwaarste lijn daarin is echter niet alleen het
gevolg van verlies van menselijk kapitaal tijdens de onderbrekings-
periode. Het is een van meerdere factoren die als oorzaak van die
mobiliteit kunnen worden geduid. Wens en van vrouwen om een nieuw
loopbaanpad in te slaan (vrijwillige mobiliteit) en om loonarbeid met
zorgarbeid te combineren (deeltijdwerk), plus werkgelegenheidsaspecten
spelen evenzeer een ro1. Zo blijkt uit de verhalen van vrouwen, die veer
hun onderbreking werkzaam waren in de beroepstak wetenschappelijke
en andere vakspecialismen, dat voor een aantal een terugkeer daarin niet
is gelukt omdat deeltijdwerk niet werd toegestaan.

Verschillende loopbanen voor vrouwen met verschillend startkapitaal

Als we globaal de loopbanen van alle doorwerkers overzien, dan constate-
ren we dat die van laagopgeleide vrouwen zich ontwikkelen in de
richting van functies waarin middelhoog opgeleide vrouwen hun loop-
baan zijn gestart. De loopbanen van middelhoog opgeleiden ontwikkelen
zich naar functies waarin hoog opgeleiden hun loopbaan zijn gestart. De
hoog opgeleide vrouwen op hun beurt, komen in leidinggevende of
meer verantwoordelijke posities terecht of handhaven hun hoge start-
niveau. Additionele scholing tijdens de loopbaan is een factor die een rol
speelt bij de loopbaanstijging van deze vrouwen.

Onderbrekers met een hoog startkapitaal zullen vol gens de 'human
capital' theorie het meest aan positie verliezen als gevolg van een onder-
breking van de beroepsloopbaan. De resultaten van dit onderzoek onder-
steunen ook deze bevinding. De loopbanen van doorwerkers met een
hoog startkapitaal kenmerken zich door een constant hoog niveau. Dat
geldt niet voor onderbrekers in die opleidingscategorie. Hun loopbaan
verloopt als gevolg van de onderbreking in dalende richting. De kosten
van onderbreking van de beroepsloopbaan zijn voor hoog opgeleiden het
hoogst. Dit geldt als hun loopbaanverloop (van start tot huidige positie)
wordt vergeleken met doorwerkers, maar ook ten opzichte van onder-
brekers met lagere opleidingsniveaus,

Onderbrekers met een middelhoog startkapitaal hebben geen negatieve
effecten van de onderbreking ondervonden. Ze bevinden zich nu op
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hetzelfde niveau als doorwerkers en zijn nu ten opzichte van hun
startpositie licht gestegen, zoals ook de doorwerkers binnen deze groep.

Onderbrekers met een laag startkapitaal zijn nu gemiddeld op hetzelf-
de niveau werkzaam als aan het begin van hun loopbaan. Ten opzichte
van doorwerkers zijn ze daarmee op achterstand geraakt, maar ten
opzichte van onderbrekers met een hoog opleidingsniveau is het verlies
aan positie als gevolg van de onderbreking beperkt.

8.2.2. Investeringen in scholing tijdens de onderbrekingsperiode

De tweede onderzoeksvraag luidt:
Dragen investeringen in het 'human capital' tijdens de
onderbrekingsperiode bij aan een succesvolle herintrede?

Het volgen van additionele scholing tijdens de loopbaan in zijn alge-
meenheid is gunstig voor de loopbaan: investeerders (doorwerkers en
onderbrekers) bereiken hogere arbeidsposities dan niet-investeerders. Een
bestudering van effecten van additionele scholing tijdens de onderbre-
kingsperiode laat eveneens een positieve invloed zien. Vrouwen die
tijdens die periode in een opleiding hebben ge'investeerd nemen nu
hogere arbeidsposities in dan onderbrekers die dat met hebben gedaan.
Voor een deel van hen biedt deze scholing een kans op een nieuwe start
in een ander beroep, voor een ander deel voortzetting van de oude loop-
baan waarbij het niveau van de arbeidspositie van direct v66r de onder-
breking wordt geevenaard, De loopbaan van vrouwen die hun loopbaan
onderbreken en in die periode niet in additionele scholing investeren
blijft ver achter bij die van investeerders.

Voor de onderbrekers geldt dat rnits zij zo'n investering doen, hun
loopbaan op dit moment niet achterloopt op die van doorwerkers. Dit
houdt tevens in dat investeringen tijdens de onderbrekingsperiode de
negatieve effecten van onderbreking teniet kunnen doen.

Investerende laag opgeleiden die vroeger werkzaam waren in dienst-
verlening, textielindustrie en als lager laboratorium personeel keren vaak
terug in adrninistratieve functies, waarmee ze hun vroegere niveau weten
te hand haven of te verbeteren. Niet-investerende vrouwen die terugke-
ren in hun oude beroep (vaak adrninistratie of verzorging) blijven op het
oude niveau. Zij die van beroep wisselen komen opmerkelijk vaak in
schoonmaakwerk terecht. Hier is sprake van neerwaartse beroepsmobili-
teit.
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De loopbaan van middelhoog opgeleide vrouwen blijkt niet te dalen,
ongeacht of zij zich scholen tijdens de onderbreking. Een beschrijving
van de betreffende beroepen laat zien dat vrouwen met een middelhoog
startkapitaal vooral administratieve en verpleegkundige functies uitoefe-
nen. Niet-investerende onderbrekers in deze opleidinsgcategorie blijven
relatief vaak daarin werkzaam. Investerende onderbrekers komen in
andere beroepen terecht, beroepen waarvoor in de regel een hoog
opleidingsniveau wordt gevraagd. De stijging in hun loopbaan is ten
opzichte van andere onderbrekers, en ten opzichte van doorwerkers
opmerkelijk hoog.

Investerende hoog opgeleide vrouwen zijn vaak in het onderwijs
werkzaam. Deze investeerders blijven daarmee grotendeels op het
vroegere nrveau.

8.2.3. Inoloed van scholingsondersteuning door intermediairen op
het loopbaanoerloop

De derde onderzoeksvraag luidt:
Levert ondersteuning door intermediairen, die zich specifiek
op uroutoen rich ten, perspectiefuollere arbeidsposities uoor
herintreedsters op dan ondersteuning door intermediairen,
die zich niet specifiek op vrouwen rich ten?

De ondersteuning van de intermediaire organisaties waar WI) ons op
concentreren is het scholingsaanbod voor werkzoekenden.

Als vrouw-specifieke intermediairen zijn organisaties gedefinieerd die
zich in hun ondersteuningsaanbod richten op werkzoekende vrouwen en
in hun werkwijze en methodiek rekening houden met achtergrond en
thuissituatie van deze vrouwen. Vrouw & Werkwinkels en vrouwenvak-
scholen zijn zulke organisaties. Als algemene intermediairen worden
organisaties gezien die zich in hun ondersteuningsaanbod op werkzoe-
ken den in het algemeen richten. Zij besteden geen speciale aandacht aan
achtergrond en thuissituatie van vrouwen. Dergelijke organisaties zijn
arbeidsbureaus, centra voor vakopleiding, volwasseneneducatie (pbve,
cbb) en uitzendbureau Start.

Uit een overzicht van de verschillende stappen die herintreedsters
tijdens de onderbrekingsperiode zetten, komt scholing naar voren als
zeer belangrijk voor het vinden van een baan. Investeringen in scholing
zijn bovendien belangrijk voor mobiliteit en verbetering van de loop-
baan, maar het maakt voor de arbeidsposities daarin niet uit of men een
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opleiding heeft gevolgd bij een vrouw-specifieke of algemene inter-
mediair.

Er is in de scholingsondersteuning van intermediairen aandacht voor
doorbreking van sekse-segregatie in beroepen, wat betekent dat vrouwen
worden geschoold voor participatie in beroepen die zij voorheen weinig
uitoefenden. Ook hier is geen verschil tussen de beide typen interrnediai-
reno Hoewel dit doorbrekingsbeleid expliciet door vrouw-specifieke
intermediairen wordt gevoerd, nemen vrouwen ook via algemene
intermediairen dee! aan minder voor de hand liggende opleidingen en
hebben zij daar werk in gevonden.

Een beperking van onze studie van intermediaire ondersteuning is dat
we de effectiviteit van de verschillende intermediairen niet hebben
kunnen nagaan. Aangezien we alleen vrouwen met een baan hebben
benaderd, blijft ongewis hoe groot het aandeel cursisten is dat dankzij de
scholingsondersteuning emplooi heeft gevonden. Andere studies wijzen
er sterk op dat vrouw-specifieke intermediairen hierin betere resultaten
boeken dan algemene intermediairen (Van den Buijs & De Lange 1991;
Vogels & Portegijs 1992; LSVV 1992).

Verschillen tussen beide typen intermediairen treffen we aan in de
selectie van kandidaten en in de methodiek waarmee zij vrouwen
benaderen. Vrouwen die een cursus van de vrouwenvakschool willen
volgen, moeten gemotiveerd zijn om het beroep waarvoor ze scholing
willen volgen uit te oefenen. Vrouwen die vrijwillig van beroep willen
wisselen, zijn gemotiveerd om iets anders te gaan doen en die rnotivatie
speelt een rol in het toelatingsbe!eid van de school. We treffen vrijwilli-
ge beroepswisselaars dan ook vaker aan bij vrouw-specifieke interme-
diairen dan bij algemene intermediairen. Het resultaat hiervan is dat de
invloed van vrouw-specifieke intermediairen op de allocatie van arbeid
een positieve is: goed gemotiveerde krachten die goed voorbereid de
arbeidsmarkt op komen.

8.3. Discussie

8.3.1. Nuancering van de 'human capital' tbeorie

Hoewel we op grond van de resultaten van deze studie kunnen onder-
strepen dat de uitgangspunten van de 'human capital' theorie zeer
bruikbaar zijn om de huidige arbeidsposities van vrouwen te verklaren,
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willen we op deze plaats enkele aspecten van die uitgangspunten bekriti-
seren en nuanceren.

A nticipatiegedrag

'Human capital' onderzoekers interpreteren loopbaanverschillen tussen
mannen en vrouwen onder meer als een effect van anticipatiegedrag. In
de hier uitgevoerde vergelijking tussen vrouwen onderling is voor zo'n
effect geen bewijs gevonden. Aan de hand van beroepskeuzes van
vrouwen (startfuncties) valt niet te voorspellen of zij later verwachten
voor zorgarbeid hun loopbaan (tijdelijk) stop te zetten. Investeringen in
startkapitaal laten wel verschillen in arbeidsmarktgedrag zien: hoog
opgeleide vrouwen onderbreken minder vaak hun loopbaan dan lager
opgeleide vrouwen. Bovendien blijven ze als ze hun loopbaan wel
onderbreken aanzienlijk korter uit het arbeidsproces dan lager opgeleide
vrouwen. We betogen dat vrouwen hier niet zozeer de investeringskos-
ten meewegen als wel om inhoudelijke redenen (kwaliteit van de baan)
hun loopbaan continueren. De redenering is dan dat vrouwen niet bij
het begin van de loopbaan een keuze maken voor een loopbaanpatroon
(dat zou een anticipatie-effect kunnen inhouden), maar dat het gedrag
afhankelijk is van omstandigheden in een latere levensfase, vooral op het
moment dat er kinder en komen. De kwaliteit van de baan die men op
dat moment uitoefent en de mogelijkheid om in deeltijd te werken,
zullen naast een kosten-baten analyse van het vervangen van de ene
vorm van arbeid voor de andere een rol spelen. Voor laag opgeleide
vrouwen die werkzaam zijn in minder aantrekkelijke beroepen kan
zorgarbeid een aantrekkelijk alternatief zijn. Het initiele opleidingsni-
veau van vrouwen biedt een indicatie voor hun arbeidsmarktgedrag,
maar dit zegt meer over een afweging van mogelijkheden op het mo-
ment dat er kinderen te verzorgen zijn, dan voordat men de beroeps-
loopbaan begint.

Belang van additionele scholing tijdens onderbreking

Hoewel in de 'human capital' theorie investeringen in scholing een
belangrijke component vormen voor de verklaring van de allocatie van
arbeid, heeft additionele scholing tijdens de onderbreking weinig aan-
dacht gekregen. Ten onrechte. In verhouding tot andere vormen van
scholingsinvesteringen (initieel opleidingsniveau, additionele scholing
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tijdens de loopbaan) levert deze vorm een aanzienlijke bijdrage aan het
verloop van de loopbanen van herintreedsters.

Onderbreking van de beroepsloopbaan leveren 'rusty skills' op met
ernstige gevolgen voor de arbeidsposities bij herintrede. De theorie gaat
er stilzwijgend van uit dat tijdens de onderbrekingsperiode geen nieuw
kapitaal meer wordt opgedaan. Als er al melding wordt gemaakt van
zo'n mogelijkheid, wordt direct verondersteld dat dat het negatieve
effect van het verlies aan kapitaal niet kan overbruggen. Het in deze
studie geconstateerde positieve effect van scholing tijdens die periode
onderstreept echter, dat kennis en vaardigheden zodanig kunnen worden
'opgepoetst' dat dat negatieve effect wel teniet kan worden gedaan. De
loopbaan van investerende onderbrekers bevindt zich nu op een gelijk
niveau met doorwerkers.

Positieve aspecten van loopbaanonderbreking

Ondanks het geconstateerde algemene negatieve effect van onderbreking
interpreteren vrouwen zelf de onderbrekingsperiode lang niet altijd als
negatief voor hun loopbaan. Zij die het als positief hebben ervaren
stellen dat het voor hen een tijd van reflectie en herorientatie op de
toekomst is geweest. Die reflectie heeft met behulp van scholing tijdens
de onderbreking vol gens hen een nieuwe start mogelijk gemaakt. Als ze
door waren blijven werken (in deeltijd) had het hen aan tijd voor
scholing ontbroken en waren ze naar eigen zeggen "doorgesudderd" in
hun vroegere baan.

Ten opzichte van deze investerende onderbrekers lijken doorwerkers
zelfs in het nadeel. Als zij hun loopbaan in deeltijd continueren blijven
ze min of meer hangen in hetzelfde beroep en op hetzelfde niveau.
Onderbrekers ondervinden wel nadeel van de loopbaanonderbreking,
maar de investeerders onder hen hebben tijd besteed aan de ontwikke-
ling van kennis en vaardigheden en dat heeft hun nieuwe kansen opgele-
verd. Men is of teruggekeerd op het oude niveau of men heeft (in het
geval van de middelhoog opgeleide vrouwen) de arbeidspositie zelfs
ondanks de onderbreking weten te verbeteren.

'Human capital' onderzoekers concluderen dat een aantal jaar in
deeltijd werken rninder verlies van kapitaal en daarmee rninder positie-
verlies betekent dan een peri ode helemaal niet werken. Op voorwaarde
echter dat die onderbreking gepaard gaat met investeringen, hoeft dit
volgens onze bevindingen niet op te gaan en kan het de loopbaan zelfs
ten positieve veranderen.
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Differentiatie van vrouwen onderling

Onderbreking van de loopbaan wordt in de 'human capital' theorie
beschouwd als een belangrijke verklarende factor voor de gevonden belo-
ningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Maar ook als vrouwen
ander arbeidsmarktgedrag vertonen (de loopbaan zonder onderbreking
continueren), zal dit negatieve effect van onderbreking hun loopbaan
bepalen. Anticipatie op mogelijke onderbreking door de vrouwen zelf,
zowel als de verwachting van sleutelfiguren in arbeidsorganisaties dat
vrouwen hun loopbaan zullen onderbreken, leiden ertoe dat vrouwen in
het algemeen lager beloond worden dan mannen. Het lijkt voor de te
bereiken arbeidsposities niet uit te maken of men de loopbaan ook daad-
werkelijk onderbreekt.

In dit onderzoek pleiten we voor een differentiatie van vrouwen. We
stellen dat verschillend gedrag wel degelijk verschillend effect voor de
loopbaan sorteert.

Een eerste relevant verschil is dat vrouwen die hun loopbaan continu-
eren significant hogere arbeidsposities innemen dan vrouwen die hun
loopbaan onderbreken. Dat in het algemeen gezien vrouwen op grond
van dit gedrag een achterstand ten opzichte van mannen zullen hebben,
willen we hier niet ontkrachten. Wei onderstrepen we dat tussen
vrouwen onderling op dit terrein relevante verschillen kunnen optreden.
Anticipatiegedrag van vrouwen (als dit al een verklarende factor is),
noch statistische discriminatie in arbeidsorganisaties, wegen op tegen de
gevolgen van de onderbreking zelf.

Een ander verschil is gelegen in het feit dat vrouwen met verschillend
startkapitaal en investeringsgedrag met dezelfde effecten van onderbre-
king van de loopbaan ondervinden.

De loopbaan van onderbrekers met een middelhoog opleidingsniveau
onderscheidt zich op verscheidene punten van die van vrouwen met een
hoog en laag startkapitaal. Allereerst zijn de middelhoog opgeleide
onderbrekers de enige categorie voor wie onderbreking van de loopbaan
in zijn algemeenheid geen negatieve gevolgen heeft. Vervolgens vormen
zij de enige categorie die, ook als zij met in een opleiding investeren
tijdens de onderbrekingsperiode, toch hun vroegere positie hebben
weten te evenaren. Ten derde is de stijging in de loopbaan als resultaat
van additionele scholing tijdens de onderbreking bij deze categorie het
groatst.

Een verklaring voor de uitzonderlijke positie van middelhoog opgelei-
de vrouwen kunnen we niet bieden. Op grond van verwachte door-
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stroommogelijkheden in loopbanen is wel een plausibele red en te geven.
Immers, omdat functies waarvoor een Iaag opleidingsniveau benodigd is
vaak 'dead-end jobs' zijn, valt een groot verschil in SEI-scores daar niet
te verwachten. Bovendien hebben we betoogd dat Iaag opgeleide vrou-
wen minder vaak additionele scholing tijdens hun loopbaan volgen of
omdat ze dat niet kunnen en willen op grond van persoonlijke kwalitei-
ten of omdat arbeidsorganisaties geen heil zien om te investeren in
personeel in de Iagere functies, Maar ook bij functies waarvoor een hoog
opleidingsniveau wordt gevraagd, is een vlak verloop zichtbaar. Hier is
sprake van een plafond-effect. Hoog opgeleide vrouwen starten hun
loopbaan in functies met hoge SEI-scores maar met een vlak profiel
(bijvoorbeeld in het onderwijs). Of zij start en in hoge posities waar zij
minder vaak dan mannen door weten te stromen naar de hoogste
functies (glazen plafond). De stijging in de beroepsloopbaan van investe-
rende onderbrekers met een middelhoog opleidingsniveau verwijst naar
op dat niveau wel aanwezige mogelijkheden om door te groeien naar
hogere functies in hun beroepstak. Of naar de mogelijkheid om door
additionele scholing het startkapitaal zodanig te verhogen dat hogere
functies in geheel andere beroepsklassen toegankelijk worden.

Niet-investerende onderbrekers met een middelhoog startkapitaal
blijven grotendeels werkzaam in hun vroegere beroep. Dit zijn blijkbaar
beroepen waar onderbreking weinig verlies van 'human capital' inhoudt.
De keuze van vrouwen voor deze beroepen, typische 'vrouwenberoepen'
als secretaresse en verpleegster, aan het begin van hun loopbaan kan
worden uitgelegd als een keuze waarmee een terugval in de loopbaan
voorkomen of in ieder geval beperkt kan worden. Deze categorie komt
het dichtst bij het anticipatie-effecr waar 'human capital' theoretici over
spreken. Maar daarmee is, onzes inziens, nog niet gezegd dat deze
vrouwen bij de beroepskeuze al rekening hebben gehouden met zo'n
beperkt verlies als gevolg van eventuele toekomstige onderbrekingen.

Als we de positie van middelhoog opgeleide vrouwen nader beschou-
wen, constateren we dat hun arbeidsposities ondanks vergelijkbaar
arbeidsmarktgedrag van andere vrouwen afwijken. Differentiatie van
vrouwen toont opnieuw verschillende effecten voor die verschillende
vrouwen. De 'human capital' theorie biedt hier onvoldoende verklaring
voor. Maar ook wij moeten een afdoende antwoord schuldig blijven.
Nader onderzoek naar deze categorie vrouwen is gewenst.
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8.3.2. Over de loopbanen van VTOUwen

Geringe loopbaanverschillen tussen doorwerkers en onderbrekers

Onderbrekers en doorwerkers zijn begonnen op een vergelijkbaar
startniveau. Hoewel het verschil tussen de arbeidsposities van doorwer-
kers en onderbrekers op dit moment in de loopbaan significant is
(gemeten in SEI), is het echter niet groot. Bovendien zit er noch in de
loopbaan van doorwerkers noch in die van onderbrekers veel progressie.
Vergeleken met de startpositie is de huidige positie niet veel hoger.

Dit kan een artefact van de meetmethode (SE1) zijn. Bij gebrek aan
informatie over afzonderlijke beroepen is immers een indexering ge-
maakt op het niveau van beroepsklassen. Dat maakt dat de maat grof is,
met als effect dat verschillen onderschat worden. Deze graadmeter voor
arbeidsposities in loopbanen is dus nog niet ideaal. Verder onderzoek en
fijnmaziger berekening van indices voor de verschillende beroepen is
nodig.

Een beschrijving van de loopbanen aan de hand van beroepen zou wel
grotere verschillen kunnen opleveren, maar we hebben vanwege het
aantal in het onderzoek betrokken respondenten een clustering moeten
maken op het niveau van beroepstakken en -klassen. Ook dan is de maat
grof en komen verschillen in arbeidsposities niet goed uit de verf.

Deze kanttekeningen bij de resultaten sluit echter niet uit dat de
loopbanen van vrouwen inderdaad in de regel vlak zijn. Resultaten van
andere onderzoeken wijzen hier op. Vrouwen zijn relatief vaak werk-
zaam in beroepen waarin weinig doorstroming mogelijk is.

Uit het gemeten gemiddelde loopbaanverloop van vrouwen en het
geringe verschil tussen de huidige arbeidsposities van onderbrekers en
doorwerkers, ondanks relevante verschillen in arbeidsmarktgedrag, valt
op te maken dat slechts weinig vrouwen carriere maken. Een deel van
de verklaring voor de overwegend vlakke loopbanen is onzes inziens
gelegen in de wens van vrouwen om zorgarbeid met loonarbeid te
combineren.

Minder arbeidsuren betekenen niet dat vrouwen (in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Engeland) lagere arbeidsposities innemen, daarvoor hebben
we geen bewijs gevonden. WeI levert de overgang van voltijd- naar
deeltijdwerk soms slechtere arbeidsvoorwaarden op: flexibele contracten
en onregelmatige werktijden. Een belangrijk effect van de overgang van
voltijd- naar deeltijdbanen door doorwerkers is echter dat de loopbaan
blijft 'hangen'. De voorkeur die vrouwen in een bepaalde levensfase
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hebben voor deeltijdbanen is derhalve een factor die het maken van
carriere in de weg kan staan.

Carrieres of andere loopbanen?

Het arbeidsmarktgedrag van herintredende vrouwen onderscheidt zich
van andere arbeidsmarktparticipanten, omdat zij niet alleen en niet
hoofdzakelijk gericht zijn op deelname in loonarbeid. Zij besteden een
deel van hun loopbaan full-time aan zorgarbeid en bij herintrede geven
ze de voorkeur aan een combinatie van loonarbeid en zorgarbeid.
Overigens is ook in een periode van de loopbaan van doorwerkende
vrouwen de combinatie van zorg en betaald werk belangrijk.

De keuze voor een onderbreking of werken in deeltijd kan een
'economische' rationele afweging zijn van behoeften aan arbeid in een
gezin, of van een optirnale afweging van persoonlijke kwaliteiten,
prestaties en perspectieven op de arbeidsmarkt. Maar er kan ook een
'sociale' rationaliteit mee zijn gemoeid. Vrouwen met een hoog oplei-
dingsniveau zouden op grond van hun investeringen en arbeidsposities
de zorg voor kinderen beter uit kunnen besteden (kosten-baten analyse
in het voordeel van de baan op grond van economische overwegingen),
maar een deel van deze vrauwen prefereert ondanks de hoge kosten toch
zelf voor haar kinderen te zorgen. Doorslaggevend kan bijvoorbeeld de
gepercipieerde kwaliteit van de kinderopvang zijn. Zo'n overweging is
eveneens een rationele, maar een sociaal rationele. Hiermee plaatsen we
een kanttekening bij het uitgangspunt van de 'human capital' theorie dat
mens en individueel of in gezinsverband steeds keuzes maken op grand
van economisch rationele afwegingen.

De beroepsloopbaan is niet in alle levensfasen even belangrijk voor
vrouwen. Als zij kleine kinderen te verzorgen hebben, zijn voltijd
moederen of een cornbinatie van loonarbeid en zorgarbeid dominante
patronen. Slechts weinig vrouwen plaatsen op dat moment hun loop-
baan op de voorgrond.

Als onderbrekers terugkeren in betaalde arbeid op het moment dat
hun kinderen minder aandacht vragen, verschuift de aandacht van
zorgarbeid in de richting van loonarbeid. Ook dan is de combinatie van
loonarbeid en zorgarbeid nog belangrijk (dit uit zich in de wens van
herintreedsters om in deeltijd te werken) en zijn ze minder op een
carriere dan op een inhoudelijk aantrekkelijk baan gericht.
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In de afgelopen decennia zijn vrouwen in Nederland meer gaan
participeren in loonarbeid, maar dit betekent niet dat hun participatie in
zorgarbeid is verrninderd. De herintreedsters geven te kennen weinig te
voelen voor een volledige vervanging van de ene voor de andere vorm
van arbeid. Zij willen zelf voor hun kinderen blijven zorgen en zij
willen een baan.

Het arbeidsaanbod van deze vrouwen wijkt derhalve af van het
aanbod waar arbeidsorganisaties tot voor kort overwegend ervaring mee
hadden. Herintredende vrouwen en doorwerkende vrouwen met kinde-
ren vragen als arbeidsvoorwaarden geen auto van de zaak, maar goede
kinderopvang en verlofregelingen.

De oordelen van vrouwen zelf over het loopbaanverloop, zoals beschre-
yen in deze studie, rechtvaardigen het plaatsen van kanttekeningen bij
het interpreteren van stijging en daling in SEI als succesvolle en onsuc-
cesvolle loopbanen. De bijna vanzelfsprekendheid waarmee in de samen-
leving een dalende loopbaan als een achteruitgang, zelfs als een mislukte
loopbaan wordt gezien, getuigt van het normatieve van het carrierebe-
grip: zonder progressie kan er geen sprake van slagen zijn. Het blijkt
echter niet houdbaar om het succes van een loopbaan te beoordelen op
stijging en daling alleen.

De loopbaanontwikkelingen van vrouwen overziend, treffen we
behalve lineaire ook cyclische, statische en instabiele loopbanen aan.

Een lineaire loopbaan treffen we vooral aan bij middelhoog opgeleide
vrouwen die investeren in opleidingen tijdens de onderbreking. Zij
stromen door naar functies waarvoor een hoog opleidingsniveau wordt
gevraagd. Dit zijn niet altijd functies die onderdeel uitmaken van een
loopbaanpad waar elke volgende stap een logisch vervolg is van de
voorgaande (carrieres). De opwaartse mobiliteit is grotendeels afhankelijk
van investeringen van vrouwen zelf en betreffen soms overgangen naar
beroepen die niets gemeen hebben met het voorgaande beroep. Een
voorbeeld maakt dit duidelijk. Het beroep als secretaresse biedt nauwe-
lijks carrieremogelijkheden, Een secretaresse die via scholing naar een
leidinggevende positie in bijvoorbeeld personeelszaken doorstroomt
maakt carriere, maar dat maakt het beroep van secretaresse nog niet tot
een carrierefunctie,

De geschetste progressieve ontwikkeling in de loopbanen van middel-
hoog opgeleide vrouwen passen meer bij een cyclische loopbaan. Bier
gaat het vooral om inhoudelijke verdieping en ontwikkeling in de breed-
teo Vrouwen bijvoorbeeld die overstappen van verpleging naar adrnini-
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stratieve functies en vice versa hebben een cyclische loopbaan. Als men
echter werkzaam blijft in hetzelfde beroep en als dit een beroep is
waarin weinig doorgroeimogelijkheden zitten (dit omvat onder meer
66k verpleegkundige en administratieve functies), dan is sprake van een
statisch beroep.

Vluchtige/instabiele loopbanen treffen we vooral aan bij laag opgelei-
de vrouwen werkzaam in de dienstverlening. Zij wisselen (vrijwillig en
onvrijwillig) vaak van beroep. Verkoopsters in de detailhandel, kantine-
medewerkers, alphahulpen, schoonmaaksters zijn in hun loopbaan
zelden aan een beroep verbonden. Meestal hebben ze verschillende van
deze beroepen na elkaar uitgeoefend.

De verscheidenheid van loopbanen die in deze studie zichtbaar wordt,
geeft een reeler beeld van voorkomende loopbanen en loopbaanont-
wikkelingen. Lang niet alle loopbanen zijn carrieres en een loopbaan
hoeft ook lang niet altijd een carriere te zijn om de beoefenaar voldoe-
ning te schenken. De richting van de loopbaan, in de zin van ontwik-
keling binnen functies/beroepen ongeacht of dit een verhoging van
niveau betekent, wordt in ieder geval door veel vrouwen als relevanter
beschouwd dan dat niveau.

Vooral herintreedsters die een opleiding hebben gevolgd tijdens de
onderbrekingsperiode om over te stappen naar een nieuw beroep, bena-
drukken de inhoud ervan als dat wat hen aanspreekt. Ze wegen het
niveau veel minder sterk mee. De loopbaan is voor hen geslaagd als ze
een inhoudelijk bij hun kwaliteiten en wens en aansluitende baan vinden.
Het niveau van de baan is dan niet primair een graadmeter voor succes.

8.3.3. Intermediairen en herintredende vrouwen

Onderbreking van de beroepsloopbaan, zo blijkt in deze studie, hoeft
niet desastreus voor de loopbaan te zijn. Veel onderbrekers zijn goed
terecht gekomen of hebben de onderbrekingsperiode ervaren als een tijd
van reflectie en psychische groei waardoor een nieuwe, meer passende of
bevredigende fase in hun beroepsloopbaan kon ingaan. Additionele
scholing is voor het succes van herintrede van groot belang gebleken.
Het is zelfs zo, dat mits tijdens de onderbrekingsperiode in scholing is
gemvesreerd, onderbrekers er beter voor kunnen staan dan vrouwen die
hun loopbaan niet hebben onderbroken maar (in deeltijd) hebben
doorgewerkt. Mogelijk speelt daarbij een rol dat doorwerkende vrouwen
als gevolg van de combinatie van loonarbeid en zorgarbeid nauwelijks
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tijd overhouden om in hun persoonlijke ontwikkeling te investeren. Tijd
die onderbrekers wel hebben.

Cursussen en opleidingen geboden door intermediaire organisaties is
momenteel de voornaamste plaats waar herintredende vrouwen toegang
hebben tot zo'n voor de hernieuwde oppak van de loopbaan belangrijke
vorm van investeringen. Helaas dreigen met bezuinigingen in her
verschiet bestaande succesvolle scholingsmaatregelen te verdwijnen.
Vooral het voortbestaan van vrouw-specifieke intermediairen wordt
momenteel bedreigd. Niet inkrimping maar uitbreiding van additionele
scholing is nodig om afstemming van vraag en aanbod daadwerkelijk te
verbeteren.

De 'eerste groep vrouwen die wilden herintreden waren vooral vrou-
wen die toen ze met betaald werk stopten, dachten dat ze daar niet meer
in terug zouden keren. Veranderende omstandigheden en opvattingen
hebben tot een hernieuwde arbeidsparticipatie van deze vrouwen geleid.
Vrouwen die heden ten dage ontslag nemen om voor hun kinderen te
zorgen, hebben in de regel een ander toekomstperspectief. Zij verwach-
ten wel weer in een baan terug te zullen keren. Vrouw-specifieke inter-
mediairen weten herintreedsters, die juist zoveel baat kunnen hebben
van additionele scholing, goed te bereiken en goed te begeleiden. Voor
deze intermediairen zien we derhalve een taak weggelegd om deze
nieuwe groep herintreedsters in een vroeg stadium van de onderbreking
te benaderen. Vanuit de wetenschap dat voltijd zorgarbeid nu als tijdelijk
wordt beschouwd en dat onderbreking van de beroepsloopbaan in zijn
algemeenheid tot een terugval in de loopbaan leidt, kan een voorberei-
ding op de terugkeer naar loonarbeid niet vroeg genoeg beginnen. In een
vroeg stadium is er immers voldoende tijd voor een gedegen opleiding
waardoor de loopbaan een gewenste nieuwe richting in kan slaan.
Bovendien kan door het op peil houden van kennis en vaardigheden via
scholing een terugkeer in het vroegere beroep worden vergemakkelijkt,
omdat zo aansluiting met de arbeidsmarkt wordt behouden.
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BIJLAGE 1

Figuur 1.

Figuur 2.

Figuur 3.

EMPIRISCHE STUDIES NAAR HERINTREDENDE
VROUWEN

Onderzoeken met herintredende vrouwen als onderzoeksobject:
nadruk op aanbodzijde

Onderzoeken met herintredende vrouwen als onderzoeksobject:
nadruk op intermediaire voorzieningen

Onderzoeken met herintredende vrouwen als onderzoeksobject:
nadruk op vraagzijde
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BIJLAGE 2 SCHRIFTELIJKE ENQUETE

2A. Het onderzoeksgebied (COROP)



266 Bijlage Twee -

2 B. Meewerkende gemeenten

Respons per gemeente gerelateerd aan steek-
proefaandeel

Aandeel Aandeel
III III

steekproef respons
% %

Alphen en Riel 1,8 2,1
Baarle-Nassau 1,5 0,9
Berkel- Enschot 3,1 4,0
Diessen 1,0 0,6
Dussen 1,8 1,1
Gilze en Rijen 10,1 12,1
Goirle 6,2 7,3
Haaren 1,4 1,9
Heusden 1,6 3,9
Hilvarenbeek 2,4 2,4
Hooge en Lage Mierde 1,1 1,1
Loon op Zand 5,9 5,6
Oost- West en Middelbeers 1,4 1,7
Tilburg 41,6 39,9
Waalwijk 8,1 6,1
Werkendam 4,7 4,1
Woudrichem 3,7 4,1
Wijk en Aalburg 2,6
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2C. Vragenlijst (on)betaald werkende vrouwen in Midden-
Brabant

Aanwijzingen voor het invullen van de vragenlijst:

De vragenlijst
Deze enquete omvat 3 blokken met vragen. U wordt verzocht alledrie de
blokken in te vullen, te beginnen bij BLOK A, vervolgens BLOK B en als
laatste BLOK C.
LET OP: Leest u altijd eerst de inforrnatie die bij de blokken en tussen de
vragen staat!!
Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer een Y.! uur tijd in beslag nemen.

Doorverwijzingen
In de blokken vindt u regelmatig vragen waarbij u doorverwezen wordt naar
een volgende vraag,
bijvoorbeeld: 0 nee -+ ga door naar vraag.. Indien u dus kiest voor de
antwoordmogelijkheid 'nee' gaat u door naar de aangegeven vraag. In andere
gevallen gaat u gewoon door naar de volgende vraag.
Let u goed op deze aanwijzingen!! Anders loopt u de kans dat u vragen beant-
woordt die niet voor u bedoeld zijn.

De vragen
Leest u voor u een vraag beantwoordt eerst aIle antwoordmogelijkheden en
kruis dan aan wat voor u van toepassing is.
Aankruisen houdt in dat u het rondje inkleurt of er een kruis door he en zet.

Bijvoorbeeld: o of zo: o
Uw eigen opmerkingen
Aan het eind van de enquete vindt u een pagina waar u, indien u dat wenst,
aanvullende informatie kunt noteren of waar u opmerkingen over de vragenlijst
kunt vermelden.
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BLOKA: Arbeidsverleden

Blok A bestaat uit een aantal vragen over uw arbeidsverleden.
Allereerst willen we u vragen het hiernaast afgebeelde schema in te vullen.
In dit schema dient u op volgorde in de tijd uw activiteiten (zoals betaald
werken, gezinstaken, onderwijs volgen) aan te geven. Op deze manier
ontstaat een overzicht van wat u in het verleden gedaan heeft. Dit kan een
geheugensteuntje zijn bij het beantwoorden van de vragen over uw arbeids-
verleden die volgen na het schema.

Aanwijzingen voor het invullen van het schema
In de eerste kolom (van .... tot) geeft u aan om welke periode het gaat. Vervol-
gens zet u een kruisje bij de activiteit die u in die periode verrichtte.
Als u in een bepaalde periode meerdere activiteiten combineerde mag u voor
die periode meerdere kruisjes zetten.
Als u onder de antwoordmogelijkheden er niet een van uw gading vindt, kunt
u onder de kolom 'anders namelijk:' invullen wat uw activiteit in de betreffen-
de periode was.
Wilt u beginnen bij het moment dat u de lagere school verliet?

Schema arbeidsverleden

van tot betaald onderwijs gezins- anders
werk taken namelijk:

19 .. -19 ..

19 .. -19 ..

enz. enz.

Vragen over het arbeidsuerleden

Het is de bedoeling om met onderstaande vragen uw arbeidsverleden zo
nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Wanneer u twijfelt over de
precieze data vult u dan bij benadering een datum in (b.v. alleen het jaar).

1. Heeft u op dit moment betaald werk? 0 ja o nee --~ vraag 13

Met betaald werk wordt oak bedoeld het meewerken in een bedrijf van een
partner of ouders.



- Schriftelijke enquete 269

2. U verricht op dit moment betaald werk. Bent uo werkzaam in loondienst; 0 meewerkend gezinslid, d.w.z. werkzaam
in het bedrijf van uw partner of ouders; 0 zelfstandig of werkzaam in
uw eigen bedrijf; 0 anders, name!ijk:

3a. Hoeveel uur werkt u gemidde!d per week? __ uur per week
3b. Wat is uw beroep? (b.v. dietiste, secretaresse, leerkracht etc.) _
3c. Kunt u een omschrijving geven van de werkzaamheden die u verricht?
3d. Heeft u een bepaalde rang of titel in uw werk? -o ja, name!ijk: __ 0 nee
3e. Bij we!k soort bedrijf of instelling bent u werkzaam? (b.v. winkel, ver-
pleegtehuis, verzekeringsmaatschappij) _
3f. Wat voor soort dienstverband heeft u?o vast; 0 tijdelijk, 0 flexibe! (oproep, nul-uren, min-max, uitzend,

thuiswerk); 0 anders, namelijk:
3g. Wanneer bent u begonnen met dit werk of deze baan?

__ (maand) 19__ (jaar]

4. Bent u in het verleden wel eens geheel gestopt met werken?

U ]a U nee ---+ vraag 13

Met gehee! gestopt met werken wordt bedoeld een periode van langer dan
een half jaar waarin u geen betaald werk verrichtte.

5. Gedurende welke peri ode bent u gehee! gestopt met werken?

Indien er meerdere perioden zijn geweest waarin u gehee! gestopt bent met
werken, gaat u dan uit van de laatste keer dat u gehee! gestopt bent met
werken.

van: __ (maand) 19__ (jaar)
tot: __ (maand) 19__ (jaar)

6. Wat was de reden dat u toen geheel stopte met werken? (U mag meerdere
antwoordmoge!ijkheden aankruisen)

o Ik kreeg een kind; 0 Vanwege een verhuizing;o Ik werd ontslagen; 0 Ik wilde weer studeren;o Ik ging trouwen; 0 Mijn contract liep ten einde;o Gezondheidsredenen; 0 Familie-omstandigheden;
o Ik wilde niet meer werken; 0 Anders, namelijk:

7. Had u v66r de periode waarin u niet betaald werkte een betaalde baan?o ja 0 nee ->vraag 13



270 Bij/age Twee -

8. Was u tijdens deze v66rlaatste baano werkzaam in loondienst; 0 meewerkend gezinslid, d.w.z.
werkzaam in her bedrijf van uw partner of ouders;o zelfstandig of werkzaam in uw eigen bedrijf; 0 anders,
namelijk: _

9a. Hoeveel uur werkte u toen gemiddeld per week? __ uur per week
9b. Wat was uw beroep? (b.v. dietiste, secretaresse, leerkracht etc.)
9c. Kunt u een omschrijving geven van de werkzaamheden die u toen
verrichtte?
9d. Had u een bepaalde rang of titel in uw werk? 0 ja, nl. ; 0 nee
ge. Bij welk soort bedrijf of instelling was u werkzaam? (b.v. winkel, ver-
pleegtehuis, verzekeringsmaatschappij)
9f. Wat voor soort dienstverband had u?o vast; 0 tijdelijk; 0 flexibel (oproep, nul-uren, min-max, uitzend,

thuiswerk); 0 anders namelijk: __
9g. Wanneer begon u met die baan? __ (maand) 19__ (jaar)

10. Bent u v66r die baan wel eens geheel gestopt met werken?o ja 0 nee --~ vraag 13

Met geheel gestopt met werken wordt bedoeld een peri ode van langer dan
een half jaar waarin u geen betaald werk verrichtte.

11. Gedurende welke tijd yond deze periode van niet-betaald werken plaats?

LET OP: Het gaat hier dus om de v66rlaatste periode waarin u geen betaald
werk deed.

van: __ (maand) 19__ (jaar) tot: __ (maand) 19__ (jaar)

12. Wat was de reden dat u toen tijdelijk geheel stopte met werken? (U mag
meerdere antwoordmogelijkheden aankruisen.)o Ik kreeg een kind; 0 Vanwege een verhuizing;o Ik werd ontslagen; 0 Ik wilde weer studeren;o Ik ging trouwen; 0 Mijn contract liep ten einde;o Gezondheidsredenen; 0 Familie-omstandigheden;o Ik wilde niet meer werken; 0 Anders, namelijk:

De volgende vragen gaan over uw allereerste werkkring.
Indien u nooit betaald werk verricht heeft kunt u doorgaan naar vraag 19.
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13. Wanneer bent u begonnen met het verrichten van betaald werk?
__ (maand) 19__ (jaar)

14. Was u tijdens uw eerste baano werkzaam in loondienst; 0 meewerkend gezinslid, d.w.z. werkzaarn
in het bedrijf van uw partner of ouders; 0 ze!fstandig of werkzaam in
uw eigen bedrijf; 0 anders, nl. __

15a. Hoeveel uur werkte u toen gemiddeld per week? __ uur per week
15b. Wat was uw beroep? (b.v. dietiste, secretaresse, leerkracht etc.)
15c. Kunt u een omschrijving geven van de werkzaamheden die u toen
verrichtte?
15d. Had u een bepaalde rang of titel in uw werk? 0 ja, nl:__ 0 nee
15e. Bij welk soort bedrijf of instelling was u werkzaam? (b.v. winkel, ver-
pleegtehuis, verzekeringsmaatschappij)
15f. Wat voor soort dienstverband had u?o vast; 0 tijdelijk; 0 flexibe! (oproep, nul-uren, min-max, uitzend,

thuiswerk), 0 anders, name!ijk:

16. Bent u van plan de komende tijd te blijven werken?o niet van toepassing, want ik werk op dit moment niet --> 17o ja -->26 0 nee -->26

U heeft in het veri eden betaald werk verricht. De volgende vragen gaan over
uw laatste baan. Indien uw laatste baan precies dezelfde is als uw eerste
baan kunt u doorgaan met vraag 18g.

17. Was u tijdens uw laatste baano werkzaam in loondienst; 0 meewerkend gezinslid, d.w.z. werk-
zaam in het bedrijf van uw partner of uw ouders; 0 zelfstandig of
werkzaam in uw eigen bedrijf; 0 anders, namelijk: __

18a. Hoeveel uur werkte u toen gemiddeld per week? __ uur per week
18b. Wat was uw beroep? (b.v. dietiste, secretaresse, leerkracht etc.)
18c. Kunt u een omschrijving geven van de werkzaamh. die u toen verrichtte?
18d. Had u een bepaalde rang of titel in uw werk? 0 ja, nl.:_ 0 nee
18e. Bij welk soort bedrijf of instelling was u werkzaam? (b.v. winkel, ver-
pleegtehuis, verzekeringsmaatschappij)
18f. Wat voor soort dienstverband had u?o vast; 0 tijdelijk; 0 flexibel (oproep, nul-uren, rum-max, uitzend,

thuiswerk); 0 anders, namelijk: _
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18g. Gedurende welke periode deed u dit werk
van: __ (maand) 19__ (jaar) tot: __ (maand) 19__ (iaar)

19. U verricht op dit moment geen betaald werk, zou u op dit moment een
betaalde baan wensen? 0 ja 0 nee -->22

20. Staat u ingeschreven bij het arbeidsburo? o ja 0 nee

21. Heeft u de afgelopen twee maanden gezocht naar werk door bijvoorbeeld
het bekijken van advertenties of door solliciteren? 0 ja 0 nee

22. Op welke termijn zou u eventueel wei willen gaan werken?o nu rneteen; 0 binnen een maand; 0 binnen een jaar,o langer dan een jaar, 0 nooit

23. Bent u op dit moment met een opleiding of cursus bezig?o ja 0 nee --> 26

24. Wat voor een opleiding of curs us is dat? _

25. Wenst u na afronding van de opleiding of cursus betaald werk te verrich-
ten? 0 ja, 0 nee, op welke termijn we!?j 0 binnen een rnaand:o binnen een jaar; 0 langer dan een jaar, 0 nooit

BLOK B: Meningen over werken

26. Deze vraag bestaat uit een aantal uitspraken die we aan u voor willen
leggen.

U wordt verzocht, door het omcirkelen van een cijfer, aan te geven in
hoeverre u het met de uitspraken eens of oneens bent.

1 - Volkomen mee eens
3 = Niet mee eens/niet mee oneens
5 = Helemaal niet mee eens

2 = In grote lijnen mee eens
4 = Eigenlijk niet mee eens

Betaald werk is voor vrouwen net zo belangrijk als voor mannen
Voor getrouwde vrouwen is een baan vooral iets leuks om erbij te do en
Vrouwen met kinderen tot 12 jaar moeten geen betaald werk
buitenshuis verrichten
Je mag van vrouwen niet verwachten dat ze hun baan opgeven
voor een gezin
Voor vrouwen zijn prornotiekansen in een beroep minder belangrijk
dan voor mannen
Ook voor getrouwde vrouwen met kinderen is een carriere
in hun beroep belangrijk

1 23 4 5
12345

1 2345

1 2345

1 2 3 4 5

1 2345
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Als ik zou werken zou ik dat vooral vanwege het financieIe extraatje doen
Voor mij zou werk belangrijk zijn vanwege de sociale contacten die je
erdoor krijgt
Als ik een baan had zou ik het niet erg vinden als ik mijn baan kwijt
raakte en geen andere zou kunnen vinden
Als vrouwen een gezin hebben horen ze thuis
Ook vrouwen met een partner moeten financieel onafhankelijk zijn
Gezin en betaald werk is voor vrouwen rnoeilijk te combineren
Het is voor een vrouw en haar gezin beter als ze gaat werken
Vrouwen moeten van hun man de ruimte krijgen om betaald werk
te verrichten
Als een partner van een vrouw bezwaar heeft tegen het feit
dat ziJ buitenshuis werkt, zou ze haar baan op moeten geven
Voor kinderen is het vervelend als hun moeder buitenshuis werkt
Als vrouwen gaan werken dient hun partner de helft van het
huishoudelijke werk op zich te nemen
Vrouwen met gezinsverantwoorde!ijkheden zouden geen volledige
baan moeten nemen
Ik vind het geen bezwaar dat vrouwen die werken hun kinderen naar
de creche b rengen
Het is voor vrouwen heel belangrijk dat ze een goede opleiding hebben
Ik heb mijn opleiding niet gekozen vanuit het idee dat ik later zou
gaan werken
Goede, hoge opleidingen zijn voor vrouwen niet zo be!angrijk omdat ze
toch het grootste dee! van hun leven voor het gezin zorgen

BLOK C: Algemene gegevens

27. Wat is uw geboortemaand en -jaar? __ (maand) 19__ (jaar)

28. Wat is uw nationaliteit?
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29. Wat is uw burgerlijke staat?o gehuwdj 0 samenwonend; 0 gescheiden (op dit moment niet samen-
wonend), 0 weduwe (op dit moment niet samenwonend),o alleenstaand/ongehuwd --> 31

30. Indien u:o gehuwd bent, in welk jaar bent u getrouwd: 19
o samenwonend bent, in welk jaar bent u gaan samenwonen: 19o gescheiden bent, in welk jaar bent u gescheiden: 19__o weduwe bent, in welk jaar is uw partner overleden: 19

31. Heeft u kinderen?o ja, hoeveel kinderen heeft u: __ kinderen
hoeveel kinderen wonen er nog thuis: kindereno nee -->33
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32a. lndien u 1 kind heeft wat is het geboortejaar van dit kind?
Geboortejaar kind: 19__

32b. Indien u meer dan 1 kind heeft wat is het geboortejaar van het jongste en
het oudste kind? Geboortejaar oudste: 19_; Geboortejaar jongste kind: 19_

33a. Welke opleiding(en) heeft u gevolgd? Tot en met welke klas?
Soort school (b.v. havo, lagere school huishoudschool, meao, hbo,
universiteit): Heeft u een diploma behaald? Klas:
1. 0 ja 0 nee
2. 0 ja 0 nee
3. enz.

33b. Heeft u beroepsgerichte cursussen (zoals b.v. een typcursus, een taalcursus,
een managementcursus) gevolgd? 0 ja 0 nee --> 34

Zo ja, wat voor soort cursus was dat? Heeft u een diploma behaald?
1. 0 ja 0 nee
2. 0 ja 0 nee
3. enz.

34. Heeft u op dit moment een partner waarmee u samenwoont of gehuwd
samenleeft? 0 p 0 nee --> 36

35. Welke scholen heeft uw partner gevolgd? Tot en met welke klas of diplo-
ma? Soort school (b.v. havo, lagere school, huishoudschool, meao, hbo,

universiteit): Diploma behaald? Klas:
1. 0 ja 0 nee
2. 0 ja 0 nee
3. enz.

35a. Verricht uw partner op dit moment betaalde arbeid?o ja 0 nee ->36
35b. Hoeveel uur per week verricht uw partner betaalde arbeid?

__ uur per week

36. Wilt u een verslag ontvangen van de resultaten van deze enquete?o ja 0 nee

37. Wanneer u opmerkingen over of aanvullingen op de vragenlijst heeft kunt u
ze hieronder en op de volgende bladzijde plaatsen.



BIJLAGE 3 TELEFONISCHE ENQuETE
Vragenlijst betaald werkende vrouwen

BLOKA Algemeen

Volgnummer enquete: 1..500

al. Volgens onze gegevens had u, op het tijdstip (aug. 1990) dat de schriftelijke
enquete afgenomen werd afgenomen, een betaalde baan. Klopt dat?

ja (--> a3b) nee (- > a2)

a2. Wat was uw arbeidssituatie dan op dat moment? Was u vrijwillig werkloos,
werkzoekend, werkte u mee in een eigen bedrijf of werkte u als zelfstandige?

vrijwillig werkloos (-->a3a), werkzoekend (--> a3a),
eigen bedrijf (--> a3b), zelfstandige (--> a3b), anders (--> a3b)

a3a. Heeft u nu inmiddels een baan?
Interviewer: Indien de respondent te kennen geeft nog steeds geen baan te
hebben, gee/t u dit aan met code '2' en sluit vervolgens het interview af
ja (--> a3b) nee (-->einde)

a3b. Is er na aug. 1990 iets in uw arbeidssituatie veranderd? Bent u bijvoorbeeld
gestopt met werken of heeft u een baan elders gekregen of is het aantal
werkuren veranderd of is uw arbeidscontract veranderd?

arb.sit. ongewijzigd, gestopt met werken (--> a4), baan elders gekregen,
aantal werkuren veranderd, arbeidscontract veranderd

a4. Heeft u ontslag gekregen of zelf ontslag genomen?
ontslagen (- >a6) ontslag genomen (-->as)

as. Wat is de belangrijkste reden waarom u ontslag genomen hebt?
Interviewer: A ntwoordcategorieen uoorlezen (--> a6)
vanwege werk of collega's, vanwege verzorging echtgenoot, kinderen of
familieleden, vanwege verhuizing partner, vanwege huwelijk, vanwege
scheiding, vanwege ziekte of ongeval, of anders

a6. Bent u nu op zoek naar een nieuwe baan? ja (-->b1) nee (--> a7)

a7. Waarom niet? Zoekt niet omdat:TEKST[40]



276 Bijlage Drie -

BLOKB Schoolhlok

b l,Nu stel ik u een aantal vragen over uw school-opleiding.
Heeft u direkt na de lagere school, voordat u met betaald werk began, andere
schoolopleidingen of cursussen gevolgd? ja (--> b2) nee (--> c l)

b2. Wat was hiervan de hoogste opleiding die u met succes heeft afgerond? Dus
nogmaals: voordat u uw eerste betaalde baan kreeg.

Interviewer: eventueel antwoordcategorieen voorlezen
geen opleiding met succes afgerond
MA va, ULO, MULO, 3 jaar HA va, 3 jaar HBS
LBO, LTS, LHNO, Leerlingwezen (--> b3)
HAVO, MMS
VWO, 5 jaar HBS, Gymnasium, Atheneum, Lyceum
MBO (--> b3
HBO, Kweeksch., Conservatorium, Mo-acten, Nieuwe stijl Hogescho-
len (-->b3)
WO, Technische of economische hogeschool au de stijl (--> b3)

b3. Welke studierichting heeft u binnen die opleiding gevolgd?
Studierichting: TEKST[20]

BLOKe Werkhlok;

cl. We gaan nu proberen aan de hand van een reeks van vragen uw werkerva-
ringen in kaart te brengen. In welk jaar bent u begonnen met uw eerste
BETAALDE baan? Vakantiewerk wordt niet bedoeld.

Beginjaar werk: 19..

c2. Terugdenkend aan toen u met uw loopbaan began: verwachtte u tot aan uw
pensioen te blijven werken, of dacht u een aantal jaren te werken tot u kinde-
ren zou krijgen, of had u een ander toekomstbeeld?

werken tot pensioen, werken tot kinderen, ander toekomstbeeld

c3. Uw eerste baan, wat voor soort was dat? Ik lees u een aantal mogelijkheden
voor. Was dat:

een vaste baan in loondienst, een tijdelijke baan in loondienst,
een baan via een uitzendbureau, was u zelfstandige of had u een eigen
bedrijf, werkte u mee in een bedrijf van ouders, of had u een ander
soort baan?

c4. Kunt u uw eerste functie kart omschrijven? Eerste functie:TEKST[40];
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c5. Sloot uw eerste functie aan bij uw opleiding? nee

c6. Hoeveel uren per week werkte u in uw eerste functie? Dat wil zeggen: voor
hoeveel uren werd u betaald? Werktijd functie:1..90;

BLOK Kringblok; Kring (herhaling van blok vragen max lOx)

Nog Heeft u daarna nog een andere functie vervuld? Dat kan een NIEUWE
BAAN zijn of een INGRIJPENDE wijziging (of promotie) van uw
vorige functie. Ook als u na een werkloosheidsperiode uw oude functie
weer opnam, beschouwen wij dit als een nieuwe functie.
ja (--> sluit) nee (einde kring --> ell)

S!uit Bent u deze functie direkt aansluitend op, of tijdens uw vorige functie
uit gaan oefenen, of na een werkloosheidsperiode van KOR TER dan
een jaar, of na een periode van LANGER dan een jaar?
direkt aansluitend (--> omsch)
tijdens oude functie (--> omsch)
onderbreking. korter dan 1 jaar (--> start)
onderbreking langer dan 1 jaar (--> start)

Start In welk jaar begon die onderbrekingsperiode?
Jaartal begin breuk: 19.. (--> einde)

Einde In welk jaar eindigde de onderbreking?
Jaartal einde breuk: 19.. (-->ontsl)

ants! Wat was de aanleiding voor deze werkloosheidsperiode: heeft u toen
ontslag gekregen of zelf genomen?
ontslagen (--> omsch) ontslag genomen (--> oorz)

Oorz Wat was de belangrijkste reden waarom u ontslag genomen hebt?
Interoietuer: A ntwoordcategorieen uoorlezen. (-->omsch)
vanwege werk of collega's, vanwege verzorging echtgenoot, kinderen of
familieleden, vanwege verhuizing partner, vanwege huwelijk, vanwege
scheiding, vanwege ziekte of ongeval, of anders

Omsch Heeft u tijdens deze onderbrekingsperiode een of meer opleidingen of
cursussen gevolgd? Hobbycursussen worden niet bedoeld.
ja (--> doelsch) nee (--> notsch)
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Notsch Wat was de BELANGRIJKSTE reden dat u geen opleiding of cursus
heeft gevolgd? Ik lees een aantal mogelijke redenen voor:
Interviewer: antwoordcategorieen uoorlezen (--> elders)
Ik ben of was voldoende geschoold, Opleidingen waren te duur,
Ik wist niet welke opleiding ik kon volgen, Er waren hier geen oplei-
dingen voor mij, Ik had geen zin in scholing, Ik had er geen tijd voor,
Andere reden

Doelsch Heeft u een opleiding of cursus gevolgd MET HET DOEL uw kans op
werk te vergroten? ja (--> stimsch) nee (--> elders)

Stimsch Bent u door een instantie of organisatie GESTIMULEERD of onder-
steund om deze opleiding of cursus te volgen?
ja (--> wiesch) nee (--> elders)

Wiesch Welke instantie of organisatie was dat?
Interviewer: Antwoordcategorieen voorlezen (--> elders)
Arbeidsbureau, Uitzendbureau, Vrouwenvakschool, Vrouw en werk
winkel, Sociale Dienst, Andere instantie

ELders Wat betreft de nieuwe functie: kreeg u toen een andere werkgever?
ja (--> soort) nee (--> soort)

Soort Wat voor soort werk was 't? Ik lees u een aantal mogelijkheden voor.
Was 't: (-->func)
een vaste baan in loondienst, een tijdelijke baan in loondienst,
een baan via een uitzendbureau, was u zelfstandige of had u een eigen
bedrijf, werkte u mee in een bedrijf van ouders of partner,
ander soort baan

Func Kunt u de functie kort omschrijven? Functie: TEKST[ 40] (--> duur)

Duur Hoeveel uren per week werkte u in deze functie? (betaalde uren!)
Werktijd functie: 1..90 (--> promot)

Promot Uw nieuwe functie, was dat:Interviewer: antwoordcategorieen uoorlezen.
een promotie in uw oude werk (--> oplef),
werk op een lager nivo (- > nog)
werk op hetzelfde nivo maar met andere taken (--> oplef)
werk op hetzelfde nivo met ongeveer dezelfde taken (--> oplef)
geheel ander werk (--> oplef)
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OpleJ Volgde u in uw VORIGE funetie opleidingen of eursussen, die bijge-
dragen hebben tot uw funetieverandering?
ja (--> oplwerk) nee (--> oploos)

Oplwerk Volgde u die opleiding voor uw werk of was het een opleiding die
niets met uw toenmalige werk te maken had? (--> finan behalve als
soort = zelfstandige)
opleiding voor werk opleiding niet voor werk

Finan Was er sprake van een finaneiele ondersteuning of studietijdeompensa-
tie door de werkgever? (--> oploos)
aIleen kostenvergoeding, aIleen studietijd vergoeding,
beide, kosten + studietijdvergoeding, geen vergoeding,
andere regeling

Oploos Volgde u in uw VORIGE funetie opleidingen of eursussen die NIET
bijdroegen tot uw funetieverandering? Hobbyeursussen worden niet
bedoeld. ja nee

Ga terug naar Nag
Indien de kringloop lOx doorlopen is -->e7 (Als Kring[9].Nog= ja dan --> e7)

e7. Heeft u hie rna nog meer functies vervuld?
Meer dan 10 funeties: ja (--> e8) nee (--> ell)

e8. Kunt u uw LAATSTE funetie kort omsehrijven? laatste funetie: TEKST[40]

e9. Hoeveel uren per week werkt(e) u in uw laatste funetie? (betaalde uren!)
Werktijd funetie: 1..90

elO. Wat voor soort werk is 't? Ik lees u een aantal mogelijkheden voor. Is 't:
een vaste baan in loondienst, een tijdelijke baan in loondienst, een baan
via een uitzendbureau, bent u zelfstandige of hebt u een eigen bedrijf,
werkt u mee in een bedrijf van ouders of partner, ander soort baan

ell. Wij hebben nog een aantal aanvullende vragen over uw HUIDIGE funetie.
Heeft u momenteel meer dan 1 baan? ja (--> el2) nee (--> cl J)

el2. De vragen over uw huidige funetie gaan over uw HOOFDfunetie.
Was dat de funetie die het laatst door u genoemd is of was het die daarvoor?

Laatstgenoemde functie, de op 1 of 2 of 3 of 4 na laatste
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c lJ. Hoeveel mensen werken er in totaal op de afdeling of werkeenheid waar u
werkt? Aantal mensen op afdeling: 1..1000

el4. Geeft u leiding aan andere mensen? ja (-->elS) nee (--> el6)

elS. Aan hoeveel mens en geeft u leiding? Geeft leiding aan (aantal): 1..1000

el6. Beheert u een budget in uw funetie? ja (--> el7) nee (--> el8)

el7. Wat is bij benadering de omvang van dat budget?
minder dan 500, tussen 500 en 2 duizend, tussen 2 en 10 duizend,
tussen 10 en 100 duizend, meer dan 100 duizend

(Alleen als nu tijdelijke baan of uitzendwerk. Anders ·->c21)
el8. Hebt u uitzieht op een vaste baan bij uw huidige werkgever?

ja (--> el9) nee (--> el9)

el9 . WILT u een vaste baan? ja(-->e21) nee (--> e20)

e20. Waarom niet? Reden tegen vaste baan: TEKST[ 40] (--> e21)

e21. Zou u meer of minder uren willen werken of bent u tevreden met het
aantal uren dat u nu heeft?

wil meer uren (--> e22), minder wil minder uren (--> e23),
is tevreden met aantal uren (--> 24)

e22. Waarom wilt u langer werken?
Reden am langer te werken: TEKST[30] (--> e24)

e23. Waarom wilt u korter werken?
Reden om korter te werken: TEKST[30] (--> e24)

e24. Zou u graag een andere funetie willen hebben, gegeven uw eapaeiteiten?
ja (--> e28) nee (--> e2S)

e25. Zou u graag andere taken verrichten? ja (--> e26) nee (--> e26)

e26. Wilt u een functie met meer verantwoordelijkheden?
ja (--> e27) nee (--> e27)

e27. Wilt u interessanter en afwisselender werk gaan doen?
ja (--> c28) nee (--> e28)
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(Alleen als huidige baan = niet zeljstandig; als zelfstandig --> c36, d l tim d4, s1)
c28. Wilt u doorgroeien naar een leidinggevende positie?

ja nee (--> c29)

c29. Gaat het u voornamelijk om een verbetering van uw arbeidsvoorwaarden
zoals salaris of arbeidscontract?

Ja nee (--> c30)

c30. Denkt u uw functie bij uw HUIDIGE werkgever te kunnen verbeteren?
ja nee (--> c31)

c31. Bent u MOMENTEEL AKTIEF op zoek naar een andere baan?
ja (--> c32) nee (--> c33)

c32. Wat is hiervoor de voornaamste reden?
Reden om baan te zoeken: TEKST[ 40] (--> c36)

c33. Zou u op langere termijn wel een andere functie willen hebben?
ja (--> c34) nee (--> c35)

c34. Wat is de reden dat u OP DIT MOMENT geen andere functie wilt?
Waarom NU geen andere baan: TEKST[40] (->c35)

c35. Wat is de voornaamste reden dat u in uw huidige functie wilt blijven
werken?

Waarom nooit andere baan: TEKST[ 40] (--> c36)

c36. Heeft u tijdens uw LAA TSTE, HUIDIGE functie nog opleidingen of
cursussen gevolgd en AFGEROND die uw vakkennis vergroot hebben?

ja (-->dl) nee (-->dl)

BLOKD Huidige situatie

d l. Voigt u op dit moment een opleiding of cursus? Hobbycursussen worden
niet bedoeld. ja (--> d2) nee (--> d6)

d2. Welke opleiding of cursus volgt u? Huidige cursus: TEKST[20] (--> d3)

d3. Bij welke organisatie, instantie of instituut volgt u deze opleiding?
organisatie: TEKST[30] (--> d4)
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d4. Voigt u deze opleiding voor uw werk, of is dit een opleiding die niets met
uw werk te maken heeft?

opleiding voor werk (--> dS opleiding niet voor werk (--> d6)

ds. Is er sprake van een financiele ondersteuning of studietijdcompensatie door
de werkgever? (->s1)

aileen kosten vergoeding, aileen studietijd vergoeding,
beide, kosten + studietijd vergoedig, geen vergoeding,
andere regeling

d6. Biedt uw werkgever u de mogelijkheid, in het kader van uw huidige functie
cursussen of opleidingen te volgen? ja (- > d7) nee (--> d7)

d7. Zou u een opleiding, ondersteund door uw werkgever willen volgen?
ja (--> d8) nee (--> d9)

d8. Waarom zou u zo'n opleiding willen volgen?
Reden wil opleiding: TEKST[ 40] (--> s l)

d9. Waarom heeft u geen belangstelling voor zo'n opleiding?
Reden wil geen opleiding: TEKST[ 40]

SLOT

s1. Hiermee zijn we aan het slot van de vragenlijst gekomen. We danken u
hartelijk voor de tijd en de rnoeite die u eraan heeft willen besteden. We willen
u er nog op wijzen dat de onderzoekster te zijner tijd een bijeenkomst wil
organiseren voor allen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. U wordt dan
over de resultaten van het onderzoek ingelicht.
Hebt u nog vragen of opmerkingen over de enquete, of wilt u nog een toelich-
ting geven op uw antwoorden?

INTERVIEWER: opmerkingen noteren.TEKST[120]

Mevrouw dank u wei voor dit gesprek en nog veel succes met uw loopbaan.

s2. INTERVIEWER, wat is uw eigen codenummer?
Codenummer interviewer: 1..25

s3. INTERVIEWER, wilt u het oude codenummer van de respondent intypen?
Oude codenummer respondent:90000000 ..90999999



BIJLAGE 4 GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS

4 A. Onderzoeksgebied

LITH
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4 B. Vragenlijst geslaagde herintredende vrouwen in Midden-
Brabant

Inleiding

Voor te lezen door interviewer: Onderwerp onderzoek
Met dit onderzoek wil de onderzoekster de huidige arbeidspositie van herintreden-
de vrouwen in kaart brengen. Dat wil zeggen dat ze wil nagaan in wat voor type
banen herintreedsters werkzaam zijn. Is dat in hetzelfde beroep als voor de
loopbaanonderbreking? Is er wat veranderd in het functieniveau? Werken
herintreedsters nu in deeltijd?
Tevens wil ze kijken naar de mogelijke invloed van intermediaire organisaties -
zoals het arbeidsbureau, vrouw en werk winkel, vrouwenvakschool, en uitzendbu-
reaus - bij het verwerven van banen.
Ik ga U nu een aantal vragen stellen. Die vragen zijn onderverdeeld in een aantal
thema's. Die thema's kunt U zien op het schema (schema levensloopbaan: kaart
1) NB. Dit schema is niet in de bijlage opgenomen
Soms stel ik U vragen waar U zelf een antwoord op moet formuleren en soms
zijn de antwoordmogelijkheden gegeven. Die antwoordmogelijkheden vindt Uop
een aantal kaarten. Ik zal U vragen om bijvoorbeeld voor een antwoord op een
vraag naar Kaart 2 te kijken. Het is dan de bedoeling dat U de kaart leest en mij
vervolgens het nummer van de antwoordmogelijkheid geeft wat het meest op Uw
situatie van toepassing is.

A. Achtergrond

We beginnen dit interview met enkele vragen over uw persoonlijke achtergrond

1. Wat is uw geboortejaar? Geboortejaar: 19....

3a. Hebt U aansluitend op uw basisopleiding een baan gehad?
Ja -->4 Nee -->3b

3b. Hebt U in het bedrijf of huishouden van uw ouders geholpen? Ja / Nee

2a. Wat was de hoogste opleiding die U aansluitend op uw lagere schooltijd hebt
afgerond? Zie Kaart 2. Let op: U dient hier geen cursussen en opleidingen te
vermelden die tijdens een baan of onderbreking daarvan zijn gevolgd. Het gaat om
de basisopleiding. Als 1,2 of 4 -- > 3a, anders --> 2b
2b. Welke beroepsopleiding was dat? Beroepsopleiding: _
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Kaart 2 Afgeronde basisopleiding
1 - Lagere school, geen andere opleiding (v66r betaald werk) afgerond
2 - ULO, MULO, MA VO
3 - Lager beroepsonderwijs

by. huishoudschool (lhno), middenstandsonderwijs (lrno),
economisch en administratief (leao)

4 - MMS, HBS, HA VO, Gymnasium, Atheneum
5 - Middelbaar beroepsonderwijs

by. economisch en administratief (meao), secretaresse (Schoevers),
kapperschool, sociaal-pedagogisch (mspo) zoals kleuterleidster,
gezins- en bejaardenverzorging (oude inas), verpleegkunde

6 - Hoger beroepsonderwijs
by. economisch en administratief (heao), hogere verpleegopleiding,
verloskunde, anal isten (stova), pedagogische of sociale academie,
lerarenopleidingen: N-akten, MO-akten, kunstonderwijs

7 - Wetenschappe!ijk onderwijs

4. Hebt U op dit moment een betaalde baan? Ja --> 5 Nee --> stop

5. Wat is uw huidige burgerlijke staat?
AIleenstaand/ongehuwd, Gehuwdl samenwonend, Gescheiden/weduwe

6. Verdient U alleen het inkomen voor uw gezin of huishouden of verdienen U
en uw partner samen het gezinsinkomen? Alleenverdiener, Tweeverdiener

7a. Hebt U kinderen? Ja -->7b Nee -->Blok B
7b. Wat was de leeftijd van uw jongste kind op het moment dat U weer met
betaald werk begon? Leeftijd: _

B. Loopbaan

In dit dee! willen we enke!e vragen stellen over uw werkervaring, dat wil zeggen
over alle banen die U hebt gehad tot en met uw huidige baan.

1. Terugdenkend aan de tijd dat U met betaald werk begon, is uw opvatting over
werk sindsdien veranderd? Ja I Nee

2. Hoe dacht U er vroeger over en hoe denkt U er nu over? Zie kaart 3.
Wilt U eerst uw vroegere opvatting opgeven, daarna uw huidige? Geef alleen de
belangrijkste opvatting aan.

Vroeger (kaartnr) _
Nu (kaartnr) _

Andere opvatting: _
Andere opvatting: _
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Kaart 3 Motivatie voor betaald werk
1 - ik zielzag buitenshuis werken als een manier om geld te verdienen
2 - ik zie/zag een baan als een leuke bezigheid tot er kinderen komen
3 - ik zie/zag een baan als een leuke bezigheid naast kinderverzorging
4 - ik zielzag betaald werk als een loopbaan tot pensioenleeftijd
5 - ik zie/zag betaald werk als een zinvolle bezigheid buitenshuis
6 - vroeger niet echt gemotiveerd, ik moest gaan werken na mijn schooltijd
7 - ik werk(te) vooral uit behoefte aan sociale contacten
,;. - anders, namelijk

3. Vragen over werkervaring, herhalen van le t/rn Be baan en indien meer dan 8 dan
nog de laatste baan.

3a. Welke functie(s) of beroep(en) hebt U allemaal uitgeoefend, te beginnen met
de eerste? (Let op: nieuwe werkgever, dan geldt het als andere functie, denk ook
aan promoties en overplaatsingen waarbij de inhoudelijke taak totaal veranderde.
Banen via uitzendbureaus als C(~nbaan beschouwen.) Functies: _
3b. Wat voor soort contract had/heeft U in die baan? Zie kaart 4 Contract:
3c. Hoeveel uren werkte U in die baan, d.w.z. voor hoeveel uren werd U betaald?
Als het aantal uren in een functie tussentijds gewijzigd is, geef dan het aantal uren
aan het begin en aan het einde op. Aantal uren begin: __ eind: _
3d. Bent U die nieuwe functie/beroep begonnen (1) aansluitend, (2) tijdens of na
een onderbreking van (3) korter of (4) langer dan 1 jaar? __
3e. Als onderbreking langer dan 1 jaar: In welk jaar begon die onderbrekingsperio-
de en in welk jaar eindigde die? Begin: 19_ Einde: 19_
3f. Wat was de reden voor de functie/beroep verandering? Reden:

Kaart 4 Soort A rbeidscontract
1 - Vast contract 2 - Tijdelijk contract 3 - Oproep- of invalkracht
4 - Uitgeleend via uitzendbureau 5 - Zelfstandige of free-lancer
6 - Ander soort contract

c. Herintredingsperiode

In dit deel van het interview stellen we U vragen over de tijd dat U thuis voor uw
kinderen zorgde en weer betaald wilde gaan werken. We zijn ge'interesseerd in de
activiteiten die U hebt ondernomen om weer een baan te vinden en we zijn
benieuwd wat die activiteiten U hebben opgeleverd.

1. Uitgaande van de tijd dat u voor uw kinderen zorgde, hoe lang bent U toen
actief op zoek geweest naar een baan? Maanden Of jaren _



- Gestructureerde interviews

2. Wat waren voor U de voornaamste aanleidingen om weer betaald werk te gaan
zoeken? Zie Kaart S. Indien meer aanleidingen dan graag in volgorde van
belangrijkheid aangeven. 1e, 2e en 3e aanleiding: _

Kaan 5 Aanleiding voor herintreding
1 - kinderen gingen naar school
2 - kinderopvang gevonden/geregeld
3 - behoefte aan andere sociale contact en
4 - behoefte aan zelfontplooing
5 - fincanciele redenen (inkomen of extra inkomen nodig)
6 - wilde economisch zelfstandig zijn (van partner of uitkeringsinstantie)
::.- anders, namelijk

3. Vragen over opleidingen tijdens de herintredingsperiode

3a. Hebt U tijdens uw herintredingsperiode een of meerdere cursussen/opleidingen
gevolgd en afgerond met het doel uw kansen op betaald werk te vergroten? (dus
geen hobbies vermelden) Ja --> 3b Nee -->7

Kaart 6 Mening over faciliteiten van opleidingsinstanties
A . lestijden:

1 - prettig / 2 - niet prettig verdeeld over de dag of avond
3 - niet van toepassing (schriftelijke cursus, zelfstudie)

B . kinderopvang:
1 - goed geregeld / 2 - niet goed geregeld
3 - helemaal niet geregeld/ niet aanwezig
4 - niet van toepassing / maakte er geen gebruik van

C . leerkrachten:
1 - stimulerend / 2 - niet stimulerend
3 - gaven goede / 4 - gaven geen of nauwelijks ondersteuning
5 - niet van toepassing (zelfstudie)

D . werktempo van de opleiding:
stevig tempo: 1 - maar vol te houden / 2 - niet vol te houden
rustig: 3 - tijd goed ingedeeld / 4 - had sneller gekund
5 - bepaalde zelf tempo (schriftelijke opleiding, zelfstudie)

E - leerstof
1 - sterk op de praktijk gericht / 2 - sterk theoretisch
3 - beide (praktijk en theorie) voldoende
4 - niet goed op praktijk afgestemd / 5 - theoretisch onvoldoende
6 - beide (praktijk en theorie) onvoldoende
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uw laatste cursuslopleiding en bij welke organisatie hebt U die
Laatste cursuslopleiding: _
Instantie/organisatie: -----, _

3c. Volgde U lessen samen met andere cursisten of ging het om een schriftelijke
cursus of zelfstudie? Klassikale lessen, Schriftelijke cursus, Zelfstudie
3d. Wat vond U van de faciliteiten van de organisatie/instantie? Zie Kaart 6. Geeft
U a.u.b. per onderdeel aan wat voor U van toepassing is.

A. Lestijden: _; B. Kinderopvang: _; C. Leerkrachten: _;
D. Werktempo: _: E. Leerstof:_

3e. Aan welke voorwaarden moest U voldoen om toegelaten te worden tot de
cursus? Zie Kaart 7. Geeft U a.u.b. bij elke antwoordcategorie aan of deze wei
of niet van toepassing was.

3b. Wat was
gevolgd?

Kaart 7 Voorwaarden voor toelating op cursus/opleiding tijdens de berintre-
dingsperiode

Van toepassing:
1 - Bepaalde diploma's waren vereist Ja I Nee
2 - Er werd een voldoende vooropleiding gevraagd, maar diploma's

waren niet vereist Ja I Nee
3 - U moest jonger dan een bepaalde leeftijd zijn Ja I Nee
4 - U moest ouder dan een bepaalde leeftijd zijn Ja I Nee
5 - U moest beschikbaar zijn voor een baan Ja I Nee
6 - Uw motivatie voor werken in het betreffende beroep moest

groot zijn
7 - Uw motivatie om betaald te gaan werken moest groot zijn
'f _ Anders, namelijk

Ja I Nee
Ja I Nee

3f. Waarom bent U juist die cursuslopleiding gaan volgen? Zie Kaart 8. Geeft
U a.u.b. bij elke antwoordcategorie aan of deze wei of niet van toepassing was.
3g. Bent U om een speciale reden juist bij de betreffende organisatie/instantie
de opleiding gaan volgen? Ja --> 3h Nee - > 3i
3h. Wat was die reden? Reden: --------
3i. Bent U door iemand of iets gestimuleerd of er op gewezen om bij een
bepaalde organisatie een cursus te gaan volgen? Ja -->3j Nee -->3k
3j. Wie of welke organisatie was dat?
3k. Wanneer hebt U deze cursuslopleiding afgerond? Jaar: 19....

4. Vragen over voorlaatste cursus

4a. Heeft U daarvoor nog een curs us gevolgd tijdens uw herintredingsperiode?
(geen hobbies) Ja --> 4b Nee --> 6
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4b. Wat was dan de voorlaatste curs us die V hebt gevolgd en bij welke organi-
satie hebt V die gevolgd? Voorlaatste cursus: _

Instantie/organisatie -r-r- -r-

4c. Volgde V lessen samen met andere cursisten of ging het om een schriftelijke
cursus of zelfstudie? Klassikale lessen; Schriftelijke cursus; Zelfstudie
4d. Wat yond V van de faciliteiten van de organisatie/instantie? Zie nogmaals
Kaart 6. Geeft V a.u.b. weer per onderdeel aan wat voor V van toepassing is.

A. Lestijden: _; B. Kinderopvang: _; C. Leerkrachten: _;
D. Werktempo: _: E. Leerstof:_

4e. Aan welke voorwaarden moest V voldoen om toegelaten te worden tot de
cursus? Zie nogmaals Kaart 7. Geeft V a.u.b. weer bij elke antwoordcategorie
aan of dit wei of niet van toepassing is. Kaartnummers:
4f. Waarom bent U juist die cursuslopleiding gaan volgen? Zie nogmaals Kaart
8. Geeft V a.u.b. bij elke antwoordcategorie aan of deze wei of niet van
toepassing is.
4g. Bent V om een speciale reden juist bij de betreffende organisatie/instantie
de opleiding gaan volgen? Ja -->4h Nee -->4i
4h. Wat was die reden? Reden:

-----:-----,-----::--
4i. Bent V door iemand of iets gestimuleerd of er op gewezen om bij een
bepaalde organisatie een cursus te gaan volgen? Ja --> 4j Nee --> 4k
4j. Wie of welke organisatie was dat?
4k. Wanneer hebt U deze cursuslopleiding afgerond? Jaar: 19..

Redenen voor het volgen van een opleiding of cursus
Van toepassing:

1 - Het bood de benodigde aanvulling op kennis in het vroegere
beroep

2 - Het bood de benodigde nieuwe kennis voor een nieuw beroep
3 - Het volgen van de cursus bood een goede kans op een baan
4 - De cursus was bedoeld als orientatie op wat voor soort werk

ik zou kunnen gaan doen
5 - Uit interesse gaan volgen, niet over het nut voor een baan

nagedacht
:, - Anders, namelijk

Ja I Nee
Ja I Nee
Ja I Nee

Kaart 8

Ja I Nee

Ja I Nee

Sa. Heeft V in uw herintredingsperiode nog meer opleidingen of cursussen
gevolgd en afgerond? Ja --> Sb Nee --> 6
Sb. Welke opleidingen of cursussen waren dat?

1 2 ~--_
Sc. Bij welke organisatie{s) hebt V die gevolgd?

1 2 __
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6. Resultaat van de opleiding(en)

6a. Heeft het volgen van (een van) deze opleiding(en) bijgedragen aan het
vinden van een baan? Ja --> 6b Nee - > 6d
6b. Welke van bovengenoemde opleidingen? Opl:_--,--- _
6e. In welk opzicht heeft het daartoe bijgedragen? Bijdrage: -->7
6d. In welk opzieht heeft het niet bijgedragen aan het vinden van een baan?

Geen bijdrage: _

7. Vragen over werkervaring tijdens de herintredingsperiode

7a. Hebt U tijdens uw herintredingsperiode op enigerlei wijze werkervaring
opgedaan? Zie Kaart 9 Ja -->7b Nee --> 8

Kaart 9 Werkervaring tijdens herintredingsperiode
1 - Via vrijwilligerswerk dat relevant is voor het beroep waarin U werk

zoeht
2 - Via een werkervaringsplaats, ondersteund door het arbeidsbureau
3 - Via een stageplaats van de opleiding
4 - Via kort durende baantjes, zoals oproep-, inval- en uitzendwerk
::. - Anders, namelijk

7b. Hoe hebt U werkervaring opgedaan? Zie Kaart 9 Kaartnummers:
7e. Heeft het opdoen van werkervaring bijgedragen aan het vinden van een
baan? Ja -->7d Nee -->7f
7d. Welke vorm van werkervaring? Zie wederom Kaart 9. Kaartnummer: _
7e. In welk opzicht heeft het daartoe voornamelijk bijgedragen? Zie Kaart 10

Kaartnummer: - Anders: --> 8

Kaart 10 Bijdrage van werkervaring aan vinden van vaste baan
1 - Werkervaring was nuttige binnenkomer in bedrijflorganisatie
2 - Ervaring was kwalifieatie die meespeelde bij aanname door werkgever
3 - Weer ervaring met werkritme opgedaan, dat speelde mee
4 - Soeiale vaardigheden opgedaan, dat speelde mee
5 - Via ervaring nuttige eontaeten gekregen
:~- Anders, namelijk

7f. Waarom heeft het niet bijgedragen aan het vinden van een baan?
Zie Kaart 11 Kaartnr: Anders: -------
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Kaart 11 Geen bijdrage van werkervaring aan vinden van vaste baan
1 - Ervaring werd niet als geschikte kwalificatie gezien
2 - Ervaring was niet relevant voor de functie waarin U werk zocht
3 - Ervaring was wei goed, maar er waren andere redenen waarom het geen

baan heeft opgeleverd
::.. Anders, namelijk

8. Vragen over zoekactiviteiten tijdens de herintredingsperiode

8a. Hebt U tijdens uw herintredingsperiode contact gehad met het arbeidsbu-
reau? Ja --> 8b Nee --> 9a
8b. Wat hield dit contact in? Zie Kaart 12.

Kaart 12 Contact met het arbeidsbureau
1 . Informatie/voorlichting gekregen
2 . Vacaturebank en/of infotheek bezocht
3 - Scholings- en beroepskeuze afdeling bezocht
4 - Ingeschreven als werkzoekende
5 - Opleiding of curs us gevolgd via arbeidsbureau
6 - Geplaatst in gesubsidieerde werkervaringsplaats
7 - Ingeschreven bij uitzendbureau START
8 - Contact met afdeling bemiddeling
9 - Geplaatst in baan via afdeling bemiddeling
:~- Anders, namelijk

Van toepassing:
Ja / Nee
Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

8c. Wat is uw oordeel over het contact met het arbeidsbureau?
over het algemeen positief, over het algemeen negatief;
geen mening/weet niet

8d. Kunt U dat nader toelichten? Toelichting: _

9a. Hebt U tijdens uw herintredingsperiode contact gehad met de Vrouw en
Werkwinkel? Ja --> 9b Nee --> 10
9b. Wat hield dit contact in?

Spreekuur bezocht voor informatie; Cursus gevolgd; Anders: _
9c. Wat is uw oordeel over het contact met de Vrouw en Werkwinkel?

over het algemeen positief; over her algemeen negatief;
geen mening/weet niet

9d. Kunt U dat nader toelichten? Toelichting: _

lOa. Hebt U tijdens uw herintredingsperiode contact gehad met de Vrouwen·
vakschool? Ja --> lob Nee - > lla
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lOb. Wat hield dit contact in?
Voorlichting over cursussen; Cursus gevolgd; Anders: __

lOco Wat is uw oordeel over het contact met de Vrouwenvakschool?
over het algemeen positief; over het algemeen negatief;
geen mening/weet niet

ioa. Kunt U dat nader toelichten? Toe1ichting: _

lla. Hebt U tijdens uw herintredingsperiode contact gehad met een uttzendbu-
reau? Ja --> 11b Nee --> 12a
l lb. Met welk(e) uitzendbureau(s) was dat?

I - Uitzendbureau Start
2 - Uitzendbureau --------
3 - Uitzendbureau ----------

11c. Wat is uw oordeel over het contact met de uitzendbureau(s)?
over het algemeen positief = 1; over het algemeen negatief = 2;
geen mening/weet niet = 3
Uitz.bur. Start: ; Uitz.bur. nr 2: ; Uitz.bur. nr 3:

l l d, Kunt U dat nader toelichten?
Uitz.bur. Start: ; Uitz.bur. nr 2: _; Uitz.bur. nr 3:

12a. Hebt U nog andere activiteiten ondernomen om een baan te vinden? Zie
kaart 13 Ja --> 12b Nee --> 13a
12b. Welke van de volgende activiteiten hebt U ondernomen? Zie Kaart 13

I - Elders informatie gevraagd (anders dan bij Vrouw en Werkwinkel,
Vrouwenvakschool, Arbeidsbureau of Uitzendbureaus) Ja / Nee

2 - Sollicitatietraining Ja / Nee
3 - Gesolliciteerd op vacatures Ja / Nee
4 - Open sollicitaties, zelf contact opgenomen met werkgevers

of personeelszaken
5 - Via familie, vrienden of kennissen een baan gezocht
::- - Anders, name1ijk

Ja / Nee
Ja / Nee

Kaart 13 Zoekactiviteiten Van toepassing:

13a. Welke van de stappen die U hebt gezet, is of zijn van invloed geweest op
het feit dat U een baan hebt gevonden? (denk aan scholing, werkervaring en
genoemde activiteiten) Geef de 3 belangrijkste stappen in volgorde van belang-
rijkheid. Ie, 2e en 3e (belangrijkste) stap: _
13b. Welke stap of stappen denkt U dat he1emaal overbodig islzijn geweest?
U kunt wederom maximaal 3 stappen opgeven.

l e, 2e en 3e overbodige stap: _
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D. Arbeidsposities als herintreedster

Vervolgens willen we U een aantal vragen stell en over uw huidige arbeidsom-
standigheden en uw toekomstplannen.

1a. Hebt U momenteel meer dan een betaalde baan? Ja-- > 1b Nee- > 2
lb. Ga dan bij het beantwoorden van de volgende vragen uit van de baan dat
het meest oplevert of het hoogste aantal uren.
Is dat de laatste door U opgegeven baan of de voorlaatste? Zie terug bij blok B

Laatst opgegeven baan; Voorlaatst opgegeven baan

2. Als U na de onderbreking in een ander beroep bent gaan werken dan voor
de onderbreking wat is daarvan de reden? Zie Kaart 14.

Kaartnr: Niet van toepassing, is nog hetzelfde beroep

Kaart 14 Reden voor verandering van beroep 0/[unhtie bij berintreding

1 - U hebt er bewust voor gekozen, U wilde ander werk gaan doen
2 - U kon door onderbreking niet meer terug in uw oude beroep vanwege

verlies aan ervaring en kennis
3 - Er was geen werkgelegenheid in uw oude beroep
4 - U wilde in deeltijd werken en dat was in uw oude beroep niet mogelijk
5 - Het was toeval, het werk werd U aangeboden
6 - Het was toeval, U liep er tegen aan
,f _ Anders, namelijk

3a. Begon u na uw onderbrekingsperiode in een functie op hetzelfde niveau
als toen U stopte met werken?

Ja, hetzelfde niveau; Nee, lager niveau; Nee, hoger niveau
Weet niet, onvergelijkbaar

3b. Is het functieniveau inmiddels gewijzigd, met andere woorden werkt U nu
op een ander functieniveau dan sinds U begon als herintreedster?

Ja, nu lager niveau; Ja, nu hoger niveau; Nee, hetzelfde niveau
3c. Vond U dat uw in vroegere banen verworven kennis en vaardigheden
waren verouderd to en U weer in een baan begon? Ja I Nee

4a. Als U ooit in deeltijd hebt gewerkt of nog in deeltijd werkt, wat was voor
U de voornaamste reden om in deeltijd te gaan werken?

Reden: --> 4b nvt, altijd voltijds gewerkt --> 4d
4b. Als U terugkijkt op uw beroepsloopbaan heeft het werken in deeltijd uw
loopbaan bernvloed?

Ja, positief -->4c; Ja, negatief ->4c; Nee --> 4d; Weet niet -->4d
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4c. Wat voor een invloed heeft het op uw beroepsloopbaan gehad? Invloed: _
4d. Zou U (op den duur) meer of minder uren willen werken of bent U
tevreden met het aantal uren dat U nu heeft?

U wilt meer uren --> 4e; U wilt minder uren; --> 4e
U bent tevreden, het aantal uren is goed zo --> Sa

4e. Wat is de reden dat U meer of minder uren zou willen gaan werken?
Reden: -------

Sa. Merkt U verschillen in houding en gedrag van coli ega's of chefs tegenover
voltijdwerkenden en deeltijdwerkenden? Ja --> sb Nee --> 6a
Sb. Kunt U aangeven waarin die verschillen in benadering tot uitdrukking
komen? Verschillen in benadering: _

6a. Terugkijkend op uw beroepsloopbaan, heeft de onderbrekingsperiode uw
loopbaan bemvloed?

Ja, positief -->6b; Ja, negatief -->6b; Nee -->7a; Weet niet -->7a
6b. Wat voor een invloed heeft het op uw beroepsloopbaan gehad? _

7a. Als U kinderen heeft, maakt of maakte U ooit gebruik van kinderopvang
voor de uren dat U buitenshuis werkt(e)?

Ja --> 7b; Gedeeltelijk --> 7b; Nee, nu niet meer --> 7e;
Nee --> 8; Heeft geen kinderen --> 8

7b. Van welke vorm(en) van kinderopvang maakt of rnaakte U gebruik voor de
uren dat U buitenshuis werkt(e)? Zie kaart 15

1 - Partner en/of familie
2 - Vrienden, buren of kennissen
3 - Betaalde prive-oppas in/buiten huis
4 - Tussen en/of Nasehoolse opvang
5 - Creche, peuterspeelzaal e.d.
6 - Bedrijfsopvang
:~- anders namelijk

Ja I Nee
Ja I Nee
Ja I Nee
Ja I Nee
Ja I Nee
Ja I Nee

Kaart 15 Vormen van kinderopvang Van toepassing:

7c. Heeft het vinden of hebben van kinderopvang een rol gespeeld bij het
accepteren van een baan als herintreedster? Ja --> 7d ,Nee --> 8
7d.In welk opzicht heeft het een rol gespeeld? _

8. Als U nu (samen met uw partner) een eigen bedrijf heeft of als free-lancer
werkt, onder welke sector valt uw bedrijf of free-Ianeewerk? Zie kaart 16

Kaartnr: --> slot Indien geen eigen bedrijf of freelaneer --> 9a
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Kaart 16 Bedrifssectoren

10
20
22
23
24
27
29
34
39
40
50
61
65
67
70
81
83
91
92
93
94
95
96
90

Land- en tuinbouw
Voedings- en genotmiddelen industrie
Textielindustrie
Kledingindustrie
Leder-, schoen- en andere Iederwaren industrie
Grafische industrie, uitgeverijen
Chemische industrie
Metaal-, machine- en eIectrotechnische industrie
Overige industrie
Open bare nuts
Bouwnijverheid en installatiebedrijven
Groothandel, tussenpersonen in de handel
DetaiIhandeI
Hotels, restaurants, cafe's ed
Transport-, opsIag- en communicatiebedrijven
Bank- en verzekeringswezen
Zakelijke dienstverlening
Openbaar bestuur
Onderwijs
Gezondheid- en veterinaire diensten
Maatschappelijke dienstverlening
Sociaal-culturele en culturele instellingen
Sport en recreatie
Overige dienstverlening

9a. AIs U nu geen vast contract heeft, hebt U uitzicht op het krijgen van een
vast contract bij uw huidige werkgever? ja; Nee; nvt, he eft vast contract
9b. Bent U van plan om op kortere of Iangere termijn van baan te verande-
ren? Ja, op korte termijn --> 9cj Ja, op Iangere termijn --> 9cj

Nee --> LOa; Weet niet --> lOa
9c. Wat zijn uw plannen? PIannen: _

lOa. Heeft uw chef of personeelsfunctionaris in het afgelopen jaar met U
gesproken over loopbaanmogelijkheden in het bedrijf/ organisatie?

Ja --> lab Nee --> lla
lab. Had U zeIf voor zo'n gesprek het initiatief genomen of kwam het initia-
tief van uw chef of personeelsfunctionaris?

ZeIf initiatief genomen - > lad Initiatief chef/pers.funct, - > lac
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IDe. Hoe hebt U daarop gereageerd?
Met belangstellling; Geen belangstelling;
Nu geen belangstelling, in toekomst wei

ioa Heeft het gesprek gevolgen gehad voor uw functie of functioneren binnen
het bedrijf? Ja --> IDe; Komt nog in toekomst --> IDe;

Nee, geen enkel gevolg --> lla
IDe. Wat voor gevolgen zijn dat of zullen dat zijn? Gevolgen: _

lla. Biedt uw werkgever U in uw huidige functie de mogelijkheid om een
opleiding te volgen? Ja ->l1b Nee -->llc
l lb. Als U een opleiding met steun van uw werkgever kan volgen, om wat
voor soort opleiding(en) gaat het dan? Zie kaart 17

1 - Deskundigheidsbevordering voor de huidige funktie
2 - Applicatiecursussen voor de huidige funktie
3 - Opleidingenl cursussen bedoeld om door te stromen

naar een andere funktie binnen het bedrijf
4 - Anders, namelijk

Ja I Nee
Ja I Nee

Kaart 17 Soorten opleidingen via werkgever Van toepassing:

Ja I Nee

llc. Zou U een opleiding ondersteund door uw werkgever willen volgen?
Ja --> l ld Nee --> lle

l l d. Met wat voor doel zou U zo'n opleiding willen volgen? --> slot
lle. Waarom hebt U geen belangstelling voor zo'n opleiding? _

Slot
Hiermee zijn we aan het slot van de vragenlijst gekomen. Hartelijk bedankt
voor uw medewerking. Als U nog opmerkingen of vragen hebt over de
enquete of als U nog iets toe wilt lichten, dan zal ik dat hieronder noteren.
Uw opmerkingen zijn welkom. Opmerkingen van respondente:



BIJLAGE 5 CODERING VAN BEROEPEN EN DE

SOCIAAL-ECONOMISCHE INDEX

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de in de diverse
deelonderzoeken voorkomende beroepen en de codering ervan, enerzijds
vol gens de beroepenclassificering van het CBS (tweede kolom), anderzijds
volgens de sociaal-economische index, de SEI, van Klaassen en Luijkx (eerste
kolom).

De CBS classificering is als volgt. Het een-digit niveau betreffen
beroepstakken; het twee-digit niveau zijn beroepsklassen en het drie-digit en
vier-digit niveau zijn respectievelijk beroepsgroepen en beroepen.

SEI CBS
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068
0680
069
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071
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Wetenschappelijke e.a. vakspecialisten, kunstenaars:
'f Scheikundige, natuurkundigen en verwante technici
'f scheikundige, natuurk. analisten, geologische assistenten
scheikundig analiste (hystologisch, cytologisch analiste)
hoofd afdeling cytologie
Laborante, chem.laborante, lab.assistente
adj.leidster laboratorium
'f Architecten, ingenieurs en verw. technici, tekenaars
'f hogere technici specialisaties neg
textiel technoloog (hoofd textielconservering)
'f geodeten, landmeetkundigen, tekenaars ed (hoger)
textieltechnoloog (technisch assistente)
'f Genees- en tandheelkundigen, dierenartsen
" geneeskundigen
school arts (ook consulente jeugdgezondheidszorg)
coordinator jeugdartsen
'f diergeneeskundigen
dierenarts
'f apothekersassistenten
apothekersassistente (ook opl.assistente bij opl apothekers)
" dietisten, voedingsdeskundigen ed
voedingsdeskundige (voedingsassistente)
.f Verpleegkundigen en verwante vakspecialisten
'f verpleegkundigen (gediplomeerd)
hoofdverpleegkundige
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verpleegk. ziekenhuis (ook begel.leerlingen opl.afd, praktijk-
begel. dialyse verpleegk., poliklinisch assist. kraamverpleegster)
subhoofd verpleegkundige, operatie-assistente, intensive care,
subhoofd management verpleging sociaal verpleegkundige
wijkverpleegkundige, (verpleegk. kruisvereniging)
verpleegster-docente
particulier ziekenverzorgster
* overige verplegenden
leerling-verpleegkundige a,b,z
ziekenverzorgster gediplomeerd, zwakzinnigenverz. (gehandi-
captenverz., wijkziekenzorg, praktijkbegeleidster)
groepsleiding zieken-, gehandicaptenzorg, groepsl. SOClOWO-

nmg, leidinggev. ziekenverz., waarn.hfd. gehandicaptenzorg,
spelleidster geestel.gehandic., aktiviteitenbegel. hbo-nivo
leerling-ziekenverzorgster
,f kraamverzorgsters
kraamverzorgster gediplomeerd
kraamverzorgster in opleiding
,f fysiotherapeuten, arbeidstherapeuten ed
fysiotherapeute
fysiotherapeute eigen praktijk
bezigheidstherapeute, (ergotherapeute)
,f radiologisch laboranten
radiologisch laborante (leerling)
'f overige medische, paramedische en verwante functies
eeg-laborante en technische ziekenhuisassistenten (laborante in
ziekenhuis, research medisch laborante)
pedicure
,f Statistici, wiskundigen, systeemanalisten ed
* systeemanalisten ea automatiseringsdeskundigen
systeemanalist, -ontwerper (systeem-beheerder)
programmeerdeskund. (onderh.programmeur)
* programmeurs ea computerdeskundigen neg
werkvoorbereider, computerdeskundigen (planner)
,f Juristen
,f advocaten, officieren van justitie ed
advocaat
,f overige juridische beroepen
kandidaat-notaris
,f Leerkrachten en praktijkinstructeurs aan scholen
,f leerkrachten en praktijkinstructeurs aan scholen
docente taal en letterkunde (duits, nederlands, engels)
docente scheikunde
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docente biologiel natuurkunde
docente catechese, levensbeschouwing
doc. huishoudk. en verwante vakken (koken, gezondh.kunde)
docent muziek (viool), beeldende kunst (keramiek, textiele
werkvormen, naaldvakken, handvaardigheden)
docent lichamelijke opvoeding (lornschool, recreatiesportleider)
docent vakgebied onbekend (volwassenen onderwijs, huishoud-
school, counseling mentorraad, docente toerisme)
* onderwijzers basis-onderwijs, algemeen vormende vakken
onderwijzers basis-onderwijs (zwemlerares)
remedial teacher
,~onderwijzers buitengewoon onderwijs
onderwijzeres buitengewoon onderwijs (stimuleringsleidster)
'f kleuteronderwijzeressen
kleuteronderwijzeres
waarnemendhoofd en hoofdleidster kleuterschool
" Directeuren en hoofden van scholen ea onderw. functies neg
directeur, hfd van onderwijsinstelling (hfd kleuterschool, adj.
basisschool, directeur vormingsinstituut)
onderwijskundig adviseur (studie-adv., regionaal consulente,
onderwijsk.medew. beroepsonderwijs, ontwerpen lesmateriaal)
,~Bedienaars van de eredienst en verw. functies
'r bedienaars van de eredienst
pastoraat
'r Auteurs, journalisten ed
'f journalisten, reporters, commentatoren ed
Public relations adviseur, voorlichtingsfunct. (voorlicht. en pr)
Methoden en technieken ontwikkelen
,~Kunstenaars 1 beeldend (16) en uitvoerend (17)
'f reclame-ontwerpers, industriele vormgevers
industrieel vormgever, -ontwerper (dessinatrice, styliste)
'r musici, zangers, zelfstandige muziekleraren ed
musicus (concertvioliste)
muziekleraar op muziekschool
,~Wetenschappelijke en vakspecialisten neg
'r bibliothecarissen, archivarissen ed
documentalist
* sociologen, psychologen e.a. sociale wetenschappers
psycho loge (jeugd, riagg) , pedagoog (curs us geven/supervisor,
stagedocent, coordinator contractonderzoek)
sociale wetenschapbeoefenaren
pedagogisch assistent (zwakzinnigen)
* maatschappelijke en culturele werkers neg
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maatschappelijk werkster
medisch, psychiatrisch maatschappelijk werker
gemeentelijk maatschappelijk werker (maatsch.werk soc.dienst)
vormingsleidster (ook onderwijs-contactpersoon soc.cult.werk,
begel. van groepen, creatief therapeute, sociaal cultureel werk)
(projektcoord. soc.cult.werk, docente supervisor creat.therapie)
maatschappelijk werk neg (welzijnssector werk)
,f personeelsspecialisten beroepenspecialisten en -adviseurs
personeelsfunctionaris (sector pefu, coord.opl.pz)
beroepskeuze-adviseur (ook medewerker werkgelegenheid)
consulent werkgelegenheid
personeelsorganisatie-adviseur (adv. pers.management mkb)
,f taalkundigen, vertalers, tolken
vertaler, tolk (redact rice vertaalster)
,f overige wetenschappelijke e.a. vakspecialisten
wetenschappelijk ambtenaar of medewerker, spec. onbekend
(beleidsmedewerker, projectmedewerker, projectleider)
ovenge vakspecialisten (beleidsmedewerker welzijn niet
academisch, gezondheidsvoorlichter)
Beleidvoerende en hogere leidinggevende functies:
,f Openbaar bestuur (20) en elders (21)
,f leden hoge colleges van staat ea bestuurscolleges rijk,
provincie, gemeente
leden hoge colleges van staat (gemeenteraadslid)
* hogere leidinggevende functies neg
hfd afdeling verkoop, marketing, pr, reclame ed (afd ontwer-
pen, hfd verkoop binnendienst)
Hfd afdeling pz, sociale zaken ed (hfd alg.zaken, adj.dir pz)
Directeur pz
Hoofd verpleegkundige en verzorgende diensten
Hoger leidinggevende functies neg (medew. coordinatie beleid,
voorzitter sektorcie mbo, sectormanagerlleiding consulenten)
Administratieve functies:
,f toezichthoudend-leidinggevend adm. pers.
chef de bureau (hoofd leerlingenadministratie, adm.hoofd poli,
groepshoofd afd publiekszaken, hoofd dir.secr.)
oveng toezichthoudend-leidinggevend adm.pers. (plaatsverv.
hfd fin.ec.zaken, hfd financiele administratie)
* Secretaressen, typisten, ponstypisten
,f secretaressen, typisten, telexisten
directie secretaresse
secretaresse, (medisch secr., afdelingssecr., privesecr., assist.hfd
recepties), stenotypiste
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typiste (admin. medew. algemeen, polistypiste, correspond.
medew., jongste bediende kantoor, datatypiste)
telexiste
·f Boekhouders, kassiers en verwante functies
* boekhouders, kassiers, lokettisten
boekhouder, gediplomeerd
chef boekhouding
kassier

.\

cassiere
lokettiste postkantoor
·f kostprijscalculatoren, bank employes en overige boekh-funct.
loonadministrateur
hogere en middelbare bankemploye (kredietbeoordeelaar, ook
uitkeringscontroleur)
bijkantoorhouder bank (beheerder)
bankemploye (bankbediende)
* boekhoudmachinebedienden, rekenmachinebedienden ed
boekhoudmachinebediende
·f overig toezichthoudend-leidinggevend transport- en commu-
nicatiepersoneel
control. en toezichth. pers. transportdienst (inklaren douane)
·f telefonisten, telegrafisten ed
telefoniste/rypiste (rnobilofoniste, postorderbedrijf, tel ever-
koop, marketing medew.tel.)
·f Adm. functies neg
·f employes goederenexpeditie, magazijn- en voorraadadm. ed
adm. employe expeditie
magazijnbediende (admin)
·f materiaal en prod.planners, werkvoorbereiders ex technisch
materiaal- en produktieplanners, werkvoorbereiders (planner,
medew. planning en beheer)
* correspondenten ea administratiepersoneel neg
personeelsadm.-employe (excl.loonadm.)
notarisklerk (ook wetstechnisch personeel)
verzekeringsemploye (assurantiemed, schadecorrespondente)
verzekeringsemploye (jur.verwerking schadeclaims)
commercieel-admin.medew. (ook assist. inkoop en verkoop,
verkoopsecr.)
* receptionisten, reisbureau-employes ed
reception., (hostess felicitatiedienst, informatrice, baliemedew.
reisburo-employe (medew. reisburo, medew. toerisme)
·f bibliotheekemployes, archiefemployes
bibliotheek-assistente (ook bibliotheekmedew.)
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hoofd bibliotheek
archief-ernploye (documentaliste mbo)
'f overige administratieve functies
enquetrice
ambtenaar adm.ambtenaar (ook uitkeringsmedew. afd ww)
overige admin.functies (intercendente uitzendburo, debiteuren-
adm. ziekenh., boekhoudk.adm.medew., assist.afd. calculatie,
facture ring, financiele adm. accountantsassistente)
Commerciele functies:
* Zelfstandige winkeliers en detailhandel
winkelier in fotografische en optische artikelen (printshop)
detailhandelaar(44) of winkelier(43), artikelengroep onbekend
(meewerkend in bedrijf partner)
,f Toezichthoudend-leidinggevend commercieel personeel
filiaalhouder
inkoper
,f Winkelbedienden ea verkopers (excl. vertegenwoordigers)
,f winkelbedienden ea verkopers (excl.vertegenwoordigers)
winkelbediende, verkoopster detail handel
1e verkoopster, hoofd afdeling detailhandel, hoofd cassiere)
hulppersoneel in winkels (leerling-verkoopster, vulploegmed)
'f Commerciele functies neg
(verkoop verantwoordelijke, inkoop verantwoordelijke)
Dienstverlenende functies:
,f Directeuren en bedrijfsleiders horecabedrijven
directrice horecabedrijf, (manager horecaketen)
·f Zelfstandige hotel-, restaurant-, cafehouders ed
zelfstandig restauranthouder, cafetaria
* Toezichthoudend-leidinggevend huishoudelijk pers.
·f toezichthoudend-leidinggevend huishoudelijk pers.
hfd huish. en/of verzorging in inrichtingenltehuizen (op huis-
houdschool, groepshfd kindertehuis, leidinggevende gezinszorg)
overig toezichthoudend-Ieidinggevend hh en dienstverl. pers.
(rayonleidster en opzichter centrale schoonrnaakbedrijf)
·f Koks, kelners, buffetbedienden ed
·f kok en keukenhulpen
kok (2e kok instellingskeuken)
overig keukenpers. (keukenassist., assist. alg. keukendienst)
'f kelners, buffetbedienden ed
serveerster
buffetbediende, barbediende (barkeeper, manusje van alles,
koffiejuffrouw, medew.cafetaria, kantinewerk)
'f Huishoudelijk en verzorgend personeel neg
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'f huishoudelijk personeeI ed
huishoudelijke hulp, interieurverzorgster
inrichtingsassistente, huishouding
air-hostess (stewardess)
* verzorgend personeeI neg
kinderverzorgster in part.huishouding en creches (ook groeps-
Ieidster, kindermeisje, Ieidster peuterspeelzaaI, gezinshulp)
kinderverzorgster in inrichtingen en tehuizen (ook groepsl.)
gezinsverzorgster in dienst van maatschappelijke organisatie
bejaardenverzorgster in tehuizen ed (incl. Ieerlingen)
subhfd verzorgingsafdeling, teamleider dagverzorging bejaarden
alphahulp/huishoudelijke hulp, bejaardenhulp
overig verzorgend personeel (aktiviteitenbegeleidster rnbo-nivo,
assist. van het hoofd Iinnenkamer, assist.hfd hh)
'f Huisbewaarders, schoonmaakpers. (gebouwen ed)
·f werksters, gIazenwassers ed
schoonmaakster, werkster gebouwen
~,Wassers, persers ed
overig wasserijpersoneeI (wasserij bejaardenhuis, stomerij)
·f Kappers, schoonheidsspecialisten ed
'f kappers, schoonheidsspecialisten ed
kapster
kapster, eigen zaak
schoonheidssalon, eigen zaak
'f Brandweer-, politiepersoneel, bewakers ed
':. politiepersoneel
politie-agent (politie-ambtenaar, wachtmeester)
rechercheur (recherchewerk)
,f Dienstverlenende functies neg
'f dokters- tan darts- en dierenartsassistenten
doktersassistente
tandartsassistente (ook tandartsbezoekster)
overige dienstverlenende functies neg (parkeercontroleur)
Agrarische beroepen, vissers ed:
·f Zelfstandige land- en tuinbouwers
akkerbouwer (met partner), melkveehouder (met partner)
zelfstandige champignonkweker (met partner)
,f Agrarische arbeiders
tuindersknecht (plantenstekken op tuinderij)
'f Directeuren agrarische bedrijven
Ioonbedrijf met partner
Ambachts-, industrie-, transportberoepen ed:
'f Spinners, weyers, breiers, ververs ed
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27.5 754 ,f Wevers en verwante functies
7547 stukkenkeurder (eindcontrole stoffenfabricage)
7548 stopster, nopster, (foutencorrectie)

18.2 759 ,f overige textielarbeiders
7590 overige textielarbeiders (textielproductie med)
77 'f Voedingsmiddelen en dranken bereiders

45.1 773 ,f slachters, slagers ea vleesbereiders
7731 slager, slagersknecht (leerlingslager)
7732 slachter (chefslager)

44.2 776 'f bakkers, chocolademakers, suikerwerkmakers ed
7766 bakkerij-arbeiders
79 ,f Kleermakers, kostuumnaaisters, stoffeerders ed

41.5 794 * patroonmakers, aftekenaars, uitsnijders
7942 patroonmaker, confectiecoupeur (coupeuze)

33.2 795 ,f confectienaaisters, confectiestiksters ed
7952 confectienaaister en -stikster (modinette, kledingmaakster)
7952+ bandleidster
7954 bontnaaister (confectie bontjassen)
7959 overige naaisters (confectiemedewerkster)
80 ,f Schoenmakers, lederwarenmakers

41.3 802 ,f schoenfabriekarbeiders
8023 schoenstikster

(24.1) 8029 overige schoenfabriekarbeiders (prod.med schoenenfabriek)
85 'f Elektromonteurs, samenst. en reparateurs van elekt.appar.

16.6 853 ,f samensteller van elektrische apparaten ed
8539 samenst. electrotechn. onderd. en prod. (alg.medew. montage)

49.6 859 'f controleurs, testers van elektronische produkten
8590 controleur, tester van electronische produkten (controlewerk)
92 ,f Drukkers en verwante functies

36.7 921 ,f hand- en machinedrukkers
9212 lay-outman (lay-out medewerker)

27.5 927 ,f fotolaboranten ed
9270 fotolaborante (foto's ontwikkelen)
94 ,f Ambachts- en industrieberoepen neg

27.5 949 ,f overige ambachts- en industrieberoepen
9490 (produktiemedewerkers), (thuiswerkers)
95 ,f Metselaars, timmerlieden ea bouwvakarbeiders

49.1 9581 Aannemer kleinbedrijf (mede-eigenaar aannernersbedrijf)
97 * Laders, lossers, inpakkers

31.1 9715 inpakster
98 ,f Chauffeurs, matrozen, treinbestuurders ed

32.6 9855 vrachtwagen-, bestelautochauffeur



BIJLAGE 6 REPRESENTATIVITEIT VAN DE ONDERZOEKS-
GEGEVENS

In deze bijiage zijn een aantal relevante kenmerken van vrouwen uit de drie
verrichte deelstudies onderling vergeleken en naast landelijke en enkele regionale
gegevens geIegd.

Het betreft, met uitzondering van de eerste schriftelijke enquete, geen a-selecte
onderzoeken. De gegevens zijn niet representatief voor Nederland, niettemin zijn
grote verschillen in vergelijking met de algemene Nederlandse situatie niet wense-
Iijk. Een vergelijking kan aangeven of de gegevens wel representatief zijn voor het
COROP-gebied Midden Noord-Brabant (zie ook Bijlage 2a), of in het geval van
de mondelinge interviews voor de RBA-regio Midden Brabant (zie Bijiage 4a).

Voor de vergeIijkingen is gebruik gemaakt van de chi=toets. Deze toets geeft aan
of de gevonden verdeling significant overeenkomt of afwijkt van de verwachte
verdeling (in ons geval meestal landeIijke of regionale cijfers). Er wordt uitgegaan
van een alpha van 0.05. Bij een grotere alpha kan de nulhypothese dat de
waargenomen frequenties overeenkomen met de verwachte frequenties niet
worden verworpen. De gevonden verschillen zijn in dat geval niet significant. De
steekproef is dan representatief ten aanzien van de verdeling binnen de vergeleken
kenmerken.

De te vergelijken onderzoeken zijn de schriftelijke, telefonische en mondelinge
enquetes. De schriftelijke enquete is uitgesplitst in de to tale, waarin respondenten
met en zonder baan vertegenwoordigd zijn, en de geselecteerde, waarin aileen
vrouwen met een baan vertegenwoordigd zijn. Omdat uit deze laatste groep de res-
pondenten van de telefonische enquete zijn geworven, geven verschillen tussen de
geselecteerde schriftelijke en de telefonische enquete het beste aan in hoeverre
vertekeningen of verschuivingen in de respons zijn opgetreden.

Voor de tabellen zijn respondenten van 25 tot 30 jaar weggelaten uit de totale
schriftelijke enquete - die wordt gepresenteerd in de eerste kolom van de meeste
tabellen - omdat die in het onderhavige onderzoek geen rol meer spelen. Vrouwen
zonder baan komen in de vervolgonderzoeken ook niet meer voor, maar zijn wel
in de meeste tabellen opgenomen om de representativiteit ten opzichte van het
deelonderzoek telefonische enquete en ten opzichte van de landelijke verhoudingen
aan te kunnen geven.

Leeftijd

Allereerst wordt nagegaan hoe de verdeling van vrouwen in de deelstudies is over
de verschillende leeftijdsklassen.

De selectie van vrouwen met een baan uit de totale respons op de schriftelijke
enquete - hier gepresenteerd in de tweede kolom - levert een praktisch identieke
leeftijdsverdeling op met de totale enquete, gepresenteerd in de eerste kolom
(chj2=.09, df=2, p=.95).
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In de telefonische enquete is de leeftijdscategorie 40-45 jaar iets toegenomen.
Gezien de wenselijkheid van een meer uitgekristalliseerde loopbaan, wat met het
toenemen van leeftijd het geval zal zijn, is dit een, voor het onderzaek gunstige,
verschuiving te noemen. Overigens wijkt de verdeling niet significant af van de
geselecteerde schriftelijke enquete (ch? = 1.45, df=2, p= .49).

In de interviews met herintredende vrouwen met een baan is niet bij voorbaat
een selectie van leeftijdscategorieen gemaakt. De leeftijdsverdeling wijkt hier dan
ook af van de andere enquetes, Gemiddeld zijn de respondenten hier aanzienlijk
ouder. Dit wordt niet aIleen veroorzaakt door de leeftijdsklassen zelf (vrouwen
ouder dan 45 jaar zijn hierin vertegenwoordigd), maar het heeft ook te maken met
de samenstelling van de gemterviewde categorie vrouwen. Het gaat hier immers
aIleen om herintredende vrouwen. Dat zijn vrouwen die, vanwege hun loopbaan
verleden, in vergelijking met de totale groep vrouwen in Nederland gemiddeld
ouder zullen zijn. Zij hebben een aantal jaren werkervaring, zijn vervolgens een
aantal jaren uit het arbeidsproces geweest en zijn sinds korte of langere tijd weer
in dat arbeidsproces werkzaam.

Tabel 1.
Leeftijdsklassen van de respondenten in de schriftelijke enquete (1990), de
telefonische enquete (1992) en de mondelinge interviews (1993)

Schri ft. Schrift. Tel.enq Interviews
Met baan Selectie: Vrouwen Herintr.
+ baanloos met baan met baan met baan

Leeftijd
aantal % aantal % aantal % aantal %

< 30 jaar 2 2,1
30-34 jaar 290 36,4 167 36,0 103 35,4 8 8,3
35-39 jaar 272 34,1 162 34,9 94 32,3 17 17,7
40-45 jaar 235 29,5 135 29,1 94 32,3 44 45,8
> 45 jaar 25 26,0

Totaal 797 100,0 464 100,0 291 100,0 96 100,0

In 1990 maakten vrouwen van 30-34 jaar 35,0% van de totale vrouwelijke Neder-
landse bevolking in de leeftijdsklasse 30-45 jaar uit, vrouwen van 35-39 jaar 33,3%
en vrouwen van 40-44 jaar 31,7% (CBS, EBB 1990). In de totale schriftelijke
enquete (waarin vrouwen met en zander baan zijn opgenomen) lijkt daarmee een
lichte ondervertegenwoordiging aanwijsbaar van de leeftijdsklasse 40-45 jaar ten
opzichte van de landelijke vertegenwoordiging, maar het verschil is niet significant
(chi2=1.84, df=2, p=.40). Dus de leeftijdsverdeling van de respondenten in de
schriftelijke enquete is representatief te noemen voor de landelijke situatie.
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Een aantal gemeenten hebben de selectie-opdracht 25-45 jaar gelezen als tot en
met 45 jaar in plaats van tot 45 jaar. Hierdoor zijn enkele 45 jarigen in het onder-
zoek opgenomen. Deze zijn in de analyses betrokken ook al betekende dit dat een
leeftijdscategorie in plaats van 5 jaar 6 jaar omvatte. De vergelijking met de lande-
lijke cijfers gaat daardoor niet exact op.

Vergeleken met de landelijke werkzame beroepsbevolking (30-34 jaar 35,4%,35-
39 jaar 33,7%, 40-44 jaar 30,8%) is de leeftijdsverdeling van de respondenten in de
geselecteerde schriftelijke enquete eveneens representatief te noemen (chi' = 2.25,
df=2, p=.33).

Voor een vergelijking van de respons van de telefonische enquete met landelijke
gegvens is een vergelijking gemaakt met leeftijd gegevens uit 1991, omdat de EBB
over 1992, het jaar waarin de telefonische enquete is uitgevoerd, geen vijfjaar
categorieen voor leeftijd geeft. EBB-cijfers over de leeftijdsverdeling in 1991 geven
aan dat toen 34,5% van de werkzame beroepsbevolking (tussen 30 en 45 jaar) 30
tot 35 jaar was, 33,5% was 35 tot 40 jaar en 31,9% 40 tot 45 jaar (CBS, EBB 1991).
Ook de respons van de telefonische enquete blijkt goed overeen te komen met lan-
delijke cijfers (chi2=.14, df=2, p=.93).

De leeftijdsverdeling van de mondelinge enquete valt niet met landelijke cijfers
te vergelijken, omdat over werkzame herintreedsters geen cijfers beschikbaar zijn.

Burgerlijke staat

Aan de telefonische enquete hebben relatief meer gehuwde doorwerkers meegedaan
dan in de geselecteerde schriftelijke enquete vertegenwoordigd waren, maar het
verschil is niet significant (chi' = 1.63, df= 1, p= .20). Dat maakt dat de tele-fonische
enquete goed overeenkomt met de oorspronkelijke respons in de schrifte-lijke
enquete.

Tabel 2.
Burgerlijke staat van de respondenten in de schriftelijke enquete (1990), de
telefonische enquete (1992) en de mondelinge interviews (1993)

Schri ft. Schrift. Tel.enq Interviews
Burgerlij- Met baan Selectie: Vrouwen Herintr.
ke staat + baanloos met baan met baan met baan

aantal % aantal % aantal % aantal %

Gehuwd 638 80,1 357 77,0 236 81,1 I
ISamenwon. 50 6,3 40 8,6 21 7,2 I 72 75,0IAlleenst. 58 7,3 44 9,5 24 8,3 8 8,3

Gescheiden 48 6,0 22 4,7 10 3,4 I
I\leduwe 3 0,4 1 0,2 0 0,0 I 16 16,7I

Totaal 797 100,0 464 100,0 291 100,0 96 100,0
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In de mondelinge enquete is geen uitsplitsing gemaakt van gehuwden en samen-
wonenden, noch van gescheiden en verweduwde vrouwen. Het aandeel gescheiden
en verweduwde herintreedsters in de mondelinge enquete is groter dan onder de
respondenten van de schriftelijke en telefonische enquetes. Dit is op zich niet
vreemd. Uit het CBS onderzoek van Van der Valk & Vogels (1990) onder werk-
zoekende herintreedsters kwam naar voren dat herintredende vrouwen relatief
vaker gescheiden en weduwe zijn (16%) in vergelijking met de totale Nederlandse
vrouwelijke bevolking tussen 15 en 65 jaar (9%). Bovendien zijn, in tegenstelling
tot de schriftelijke en telefonische enquetes, in de mondelinge enquete vrouwen
van ouder dan 45 jaar vertegenwoordigd. De kans dat zich onder deze 'oudere'
groep meer weduwen en gescheiden vrouwen bevinden is groot.

Landelijk waren in 199077,5% van de vrouwen in de leeftijdsklasse 30 tim 44
jaar gehuwd. Let op, hier zijn samenwonenden niet bijgeteld. In de vergelijking
zijn steeds gehuwden tegenover aile anderen geplaatst (df= 1).

Ten opzichte van dit landelijke beeld is in de totale schriftelijke enquete
(chi' = 2.97, df = 1, P = .09) evenals in de geselecteerde schriftelijke enquete (chi" = 10,
df= 1, p= .75) een redelijk overeenkomstig aandeel gehuwd. Hetzelfde geldt voor
de respons van de telefonische enquete (chi2=1.99 df=l, p=.16).

Aanwezigheid van kinderen

Uit cijfers van 1989 blijkt dat 82% van de werkzoekende herintreedsters in de
leeftijd tussen 15 en 65 jaar kinderen had (Van der Valk & Vogels 1990). Een
vergelijking met de hier gepresenteerde onderzoeksgegevens gaat echter mank, om-
dat het in het onderzoek om respectievelijk werkzame vrouwen en werkzame her-
intreedsters gaat en landelijk om werkzoekende herintreedsters.

Tabel 3.
Aanwezigheid van kinderen bij de respondenten van de schriftelijke enquete
(1990), de telefonische enquete (1992) en de mondelinge interviews (1993)

Schrift. Schrift. Tel.enq Interviews
Aanwezig-
heid van Met baan Selectie: Vrouwen Herintr.
kinderen + baanloos met baan met baan met baan

aantal % aantal % aantal % aantal %

Heeft kin-
d(eren) 629 79,2 326 70,6 214 73,5 90 93,8
Heeft geen
kind 165 20,8 136 29,4 66 26,5 6 6,2
Totaal 794 100,0 462 100,0 291 100,0 96 100,0
onbekend 2
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Ander onderzoek geeft cijfers over participatiegraad van vrouwen met en zonder
kinderen in 1990: 47% van de Nederlandse vrouwen met kinderen neemt deel aan
het arbeidsproces tegenover 60% van de vrouwen zonder kinderen (Imbens (1992).

Uit gegevens van het Onderzoek Gezinsvorming 1988 is te destilleren hoeveel
vrouwen tussen 30 en 38 jaar ooit kinderen hebben gekregen. Helaas zijn hier geen
gegevens over vrouwen tot 46 jaar beschikbaar. Als we deze landelijke gegevens
met de schriftelijke, telefonische en mondelinge verdeling over vrouwen met en
zonder kinderen tussen 30 en 38 jaar vergelijken, vinden we een kleine overeen-
komst tussen de landelijke cijfers en geselecteerde schriftelijke (chi' = 1.69, df= 1,
p=.19) en telefonische enquetes (ch?=2.34, df=I, p=.14). In de mondelinge
enquetes blijven slechts 16 vrouwen over die in diezelfde leef-tijdscategorie vallen.
In dit geval is van een vergelijking afgezien.

Het Onderzoek Gezinsvorming laat zien dat een hogere leeftijd gepaard gaat
met een toename in het aandeel vrouwen met kinderen. Van de vrouwen tussen
30 en 35 jaar heeft 73% een kind en van de vrouwen tussen 35 en 38 jaar 83%,
terwijl over het geheel genomen (18 tim 37 jaar) 43% een kind heeft in 1988. Er
van uitgaande dat boven de 37 jaar dit aandeel nog zal stijgen, is het niet
verwonderlijk dat in de respons van de mondelinge enquete, waarin veel oudere
vrouwen vertegenwoordigd zijn, die meestal vanwege de zorg voor kinderen hun
beroepsloopbaan hebben onderbroken, zo'n hoog aandeel vrouwen met kinderen
zichtbaar is.

Gezien het gegeven dat de arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen aan-
zienlijk lager is dan van vrouwen zonder kinderen (Imbens 1992), is het vervolgens
evenmin verwonderlijk dat de selectie in de schriftelijke enquete van vrouwen met
een baan een lager aandeel vrouwen met kinderen oplevert dan in de totale
schriftelijke enquete (chi' =20.66, df= I, p= .00). In de telefonische enquete is dit
aandeel weer wat gestegen, de reden daarvoor is evenwel niet duidelijk. Vergeleken
met de geselecteerde schriftelijke enquete komt de verdeling van vrouwen met en
zonder kinderen in de telefonische enquete daarmee overeen (ch?= 1.37, df= I,
p=.24).

Het aandeel vrouwen met kinderen onder de herintreedsters in de mondelinge
enquete is vergeleken met het aandeel in de andere enquetes erg hoog, maar dat
is dus vol gens verwachting omdat de meeste herintreedsters juist vrouwen met
kinderen zijn.

Opleiding bij start van beroepsloopbaan

Voor de schriftelijke enquete zijn geen gegevens beschikbaar over het initiele
opleidingsniveau van vrouwen. Deze deelstudie is derhalve niet in bovenstaande
tabel opgenomen.

De herintreedsters (mondelinge enquete) zijn iets lager opgeleid dan werkende
vrouwen in het algemeen (telefonische enquete), maar het verschil is niet sig-
nificant (chr' = 2.45, df = 2, P = .29) Dit betekent dat herintreedsters wat oplei-
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dingsniveau betreft redelijk overeenkomen met de werkzame vrouwen (doorwer-
kers en onderbrekers). Dit is niet volgens verwachting.

Tabel 4.
Het initiele opleidingsniveau van respondenten van de geselecteerde telefoni-
sche enquete (1992) en mondelinge interviews (1993)

TeL.enq Interviews
Opleidings-
niveau Vrouwen Herintr.

met baan met baan
aantaL % aantaL %

tIm Lbo 116 41,3 44 45,8
tIm mbo 106 37,7 38 39,6
hbo, acado 59 21,0 14 14,6
TotaaL 281 100,0 96 100,0
onbekend 10

Laag opgeleide vrouwen maken het minst van alle vrouwen deel uit van de
werkzame beroepsbevolking. Slechts 26,4% van de laag opgeleide vrouwen van de
totale vrouwelijke bevolking tussen 15 en 65 jaar behoort daartoe. Daarentegen
participeert 51,2% van de middelhoog opgeleide vrouwen en 66,9% van de hoog
opgeleide vrouwen in betaald werk. Herintreedsters zouden dan relatief vaker
vrouwen moeten zijn met een laag opleidingsniveau, omdat dat de grootste groep
vrouwen is die zich van de arbeidsmarkt heeft afgekeerd. Mogelijk dat ook in dit
arbeidsaanbod de hoger opgeleide vrouwen eerder een terugkeer overwegen dan
de laag opgeleide vrouwen die wellicht vaker niet terugkeren. Een vergelijking met
de landelijke verdeling kan waarschijnlijk beter aangeven of herintredende
vrouwen wat opleidingsniveau betreft afwijken van de categorie werkzame
vrouwen in het algemeen dan een vergelijking van de twee onderzoeksresultaten.

De respondenten zowel van de telefonische als de mondelinge enquete zijn rela-
tief lager opgeleid dan de landelijke werkzame beroepsbevolking. Landelijk is in
199229,5% van de werkzame vrouwen tussen 25 en 45 jaar laag opgeleid, 43,0%
middelhoog en 27,3% hoog opgeleid (CBS, EBB 1992). Vergeleken hiermee zijn de
hoogopgeleiden te weinig in de telefonische enquete vertegenwoordigd en de laag
en middelhoog opgeleiden te veel (ch?= 19.09, df=2, p= .00).

Voor 1993 geldt dat van de werkzame vrouwen tussen 15 en 6.5 jaar 30,1% laag
opgeleid is, 44,2% middelhoog en 25,7% hoog opgeleid (CBS, EBB 1993). Hiermee
vergeleken zijn ook de laagopgeleide respondenten in de mondelinge enquete over-
vertegenwoordigd, maar vooral de hoogopgeleiden ondervertegenwoordigd
(ch?= 12.97, df=2, p=.OO).
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Hoewel de respons van de telefonische enquete niet wezenlijk verschilt van die
van de mondelinge enquete wordt door een verge1ijking met lande1ijke cijfers dui-
delijk dat in beide enquetes een vertekening zit.

De mondelinge enquete is in 1993 afgenomen in de RBA regio Midden Brabant.
Cijfers over het opleidingsniveau van werkzame vrouwen tussen 15 en 65 in deze
regio zijn beschikbaarvoor 1992 (CBS, Gedetailleerdeuitkomsten EBB 1992). Deze
cijfers geven aan dat 35,3% laag opgeleid is, 44,1% midde1hoog en 16,2% hoog.
Ook hiermee verge1eken lijken de laag opgeleide respondenten in de monde1inge
enquete oververtegenwoordigd, maar de verschillen zijn nu niet significant
(ch?=3.27, df=2, p=.20).

Een verge1ijking van het algemene lande1ijke opleidingsniveau van vrouwen met
een baan en regionale cijfers hierover, laat zien dat de werkzame vrouwelijke
beroepsbevolking in dit RBA-gebied lager opgeleid is dan landelijk het geval is.
Immers, lande1ijk is 30,1% laag en 25,7% hoog opge1eid, in het betreffende RBA-
gebied is dit respectievelijk 35,3% en 16,2%.
De res pons van de mondelinge enquete is daarmee representatief voor de regionale
situatie maar niet voor de lande1ijke.

Omvang arbeidsuren in huidige baan

Dat herintredende vrouwen in de regel deeltijdbanen prefereren komt tot uiting
in het aantal arbeidsuren van de respondent en in de monde1inge enquete,
Verge1eken met de groep werkzame vrouwen (doorwerkers en onderbrekers) in
de te1efonische enquete hebben deze herintreedsters vee1 rninder vaak een
voltijdsbaan.

Lande1ijk is in 1992 14,6% van de vrouwen (15 tim 64 jaar) werkzaam in een
kleine deeltijdbaan (12 tim 19 uur), 38,7% in een grote deeltijdbaan (20 tim 34
uur) en 46,8% werkt voltijds (35 uur en meer). In de te1efonische enquete lijken
vrouwen met een kleine deeltijdbaan (1-20 uur) op het eerste gezicht oververtegen-
woordigd ten opzichte vrouwen met kleine deeltijdbanen onder alle werkzame Ne-
derlandse vrouwen van 15 tot 65 jaar (ch?=32.66, df=2, p=.OO). Maar in de
lande1ijke gegevens zijn vrouwen met een baan van minder dan 12 uur niet meer
meegeteld, waardoor het aandeel van vrouwen in die categorie afneemt ten gunste
van de andere categorieen. Een vergelijking met de landelijke gegevens uit 1991
heeft daarom de voorkeur. In dat jaar had 31,1% van de werkzame vrouwen tussen
25 en 45 jaar een kleine dee1tijdbaan (1 tim 19 uur), 32,7% een grote en werkte
36,1% in een voltijdbaan (CBS, EBB 1991). Nu is er geen sprake van een signifi-
cante afwijking tussen de respons van de enquete en de landelijke verde1ing over
arbeidsuren (chj2=3.30, df=2, p=.19).
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TeL. enq Interviews
Vrouwen met Herintr.

Arbeidsuren baan met baan
aantaL % aantaL %

1 tim 19 uur 75 26,6 32 34,4
20 tim 34 uur 93 33,0 45 48,4
35 uur en meer 114 40,4 16 17,2
TotaaL 182 100,0 93 100,0
onbekend 9 3

Tabel 5.
Aantal arbeidsuren in huidige baan van respondenten in telefonische enquete
{1992} en mondelinge enquete (1993)

Een vergelijking van landelijke cijfers met de mondelinge enquete is minder zinvol
omdat herintredende vrouwen wat arbeidsuren betreft sterk afwijken van werkza-
me vrouwen in het algemeen (herintreedsters werken veel minder vaak in voltijd-
banen) en er op landelijk niveau geen vergelijkbare gegevens over herintredende
vrouwen beschikbaar zijn. Op regionaal niveau is wel gekeken naar verschil of
overeenkomst in omvang van de arbeidsuren van werkzame vrouwen tussen 15 en
65 jaar en de respondenten van de mondelinge enquete. Ook hier gaat een
vergelijking eigenlijk niet op. Dit komt ook tot uitdrukking in het gevonden
verschil. De herintreedsters werken vee Iminder vaak in een voltijdbaan dan de
werkzame vrouwen in de regio: regionaal werkt 35,3% in een voltijdbaan, de
herintreedsters in de mondelinge enquete voor slechts 17,2%.

Beroepstakken

De huidige arbeidspositie van vrouwen is in dit onderzoek de afhankelijke varia-
bele en relevant voor aIle drie de centrale onderzoeksvragen. In de analyses wordt
de huidige arbeidspositie gemeten met behulp van de SEI, de sociaal-economische
index. In de beschrijvingen wordt het niveau van het beroep (takken, klassen)
gekozen. Op deze plaats vertalen we de arbeidsposities van vrouwen in beroeps-
takken en gaan we na of er grote verschillen tussen de onderzoeksgroepen
onderling en in vergelijking met de Nederlandse en regionale situatie bestaan.

In Nederland werken vrouwen vooral in bedrijfssectoren als handel en horeca,
bank- en verzekeringswezen en zakelijke en ouerige dienstverlening.
Daarbinnen zijn zij vooral vertegenwoordigd in beroepsklassen als verpleging,
onderwijs (behorende tot beroepstak 0 en 1), administratie (beroepstak 3} en
verzorging (beroepstak 5). Het zijn typisch vrouwelijke beroepen: meer dan 60%
van de arbeidsplaatsen in deze functies is door vrouwen bezet. De beroepsgroepen
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secretaresse, typiste, ponstypiste ed en huishoudelijk en verzorgend personeel worden
zelfs voor 97,8% door vrouwen bezet (CBS, EBB 1992). De respondenten in dit
onderzoek vormen hierop geen uitzondering.

Tabel 6.
Werkzame vrouwen landelijk 15-64 jaar (1), en in telefonische enquete 30-45
jaar (2) naar beroepstak, 1992

(1) (2)
Beroepsklasse Werkzame Huidige baan

vrouwen
n = % n = %

x 1000
0,1 -Wetensch. e.a.

vakspecialisten 602 30,0 100 34,4
2 -Beleidv., hogere

leidinggevenden 35 1,7 6 2,1
3 -Administratieve

functies 602 30,0 96 33,0
4 -Commerciele

functies 224 11,2 20 6,9
5 -Dienstverlenende

functies 375 18,7 53 18,2
6-9 -Agrariers,

industrie 169 8,4 16 5,5

Totaal 2.009 100,0 291 100,1
onbekend 96

Bron van (1): CBS, Enquete Beroepsbevolking 1990

Landelijk werkt in 1992 78,7% van de werkzame vrouwen in de drie eerder ge-
noemde beroepstakken (Oil, 3 en 5). Wanneer een chii-toets wordt uitgevoerd over
alle beroepsklassen dan is er sprake van een grensgeval of men de gevonden waar-
den representatief mag noemen in vergelijking met de verwachte waarden volgens
landelijke gegevens. Er is dan namelijk een lichte oververtegenwoordiging van de
beroepstakken Oil en 3 en een lichte ondervertegenwoordiging van beroepstakken
4 en 6 tim 9 te constateren (chi' = 11.27, df = 5, P = .046, de kritieke waarde is 11.07
bij alpha = .05). Wanneer de toets wordt gedaan na clustering van de drie voor
vrouwenberoepen belangrijkste beroepstakken tegenover de andere takken, dan
wijken in alle vergelijkingen de gevonden waarden significant af van de ver-wachte
waarden (chi' >3.84, df= 1, P < .05). Er is dus geen sprake van repre-sentatieve
respons wat beroepstakken betreft.

Zoals gezegd werkt in 1992 78,7% van de werkzame Nederlandse vrouwen in
drie beroepstakken. In de telefoonenquete van 1992 werkt zelfs 85,6% van de
vrouwen in Midden Noord-Brabant in dezelfde drie beroepstakken (zie tabel 5).
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In de eraan voorafgaande (geselecteerde)schriftelijke enquete werken 90,6% in die
drie beroepstakken, landelijk geldt dit voor 81,4% van de vrouwen tussen 25 en
45 jaar. Voor de mondelinge interviews geldt dit voor 86,9% terwijl landelijk
74,8% tussen 15 en 65 jaar in 1993 daarin werkzaam is. Deze laatste deelstudie is
afgenomen in de RBA-regio Midden Brabant. CBS-cijfers over dit gebied geven
alleen participatie aantallen over de beroepstakken 0/1, 3 en 5, plus 7/9. Voor de
andere beroepstakken is de deelname van vrouwen te klein om voldoende
nauwkeurigheid te bieden. Niettemin is in de RBA-regio Midden Brabant 'slechts'
58,8% van de vrouwen werkzaam in de beroepstakken 0/1, 3 en 5.

De respondenten van de genoemde deelstudies zijn nog vaker in de typisch
'vrouwelijke' beroepstakken te vinden dan landelijk en regionaal al het geval is.



Summary

Continuity and discontinuity in the work
histories of women

In the current labour market behaviour of Dutch women two participa-
tion patterns can be distinguished. Although not exclusively, it mostly
concerns women with children. Some women combine child care with
paid work, preferably a part-time job, and do not leave the labour
market (continuous participation); others leave their jobs when their
first child is born and return to paid work - also preferably part-time -
when their youngest child reaches school age (discontinuous or intermit-
tent participation).

This thesis deals with effects of this labour market behaviour on the
career development of these women. Special attention is paid to the
effects of intermittent participation. The three central questions concern
the effects of 1) career interruptions, 2) investments in human capital,
and 3) the support of intermediary organizations for the career develop-
ment of women.

In Chapter 1, a description is given of the phenomenon of women
returning to the Dutch labour market after a leave of several years.
Demographic and social developments have contributed to a growing
labour market participation of women with children. This was con-
sidered desirable for emancipation purposes (economic independence)
and socio-economic interests (a more favourable proportion of active
and non-active labour supply). However, during the early eighties,
women returning to the labour market was not without difficulties. Too
few jobs were available and too few public or private child care facilities
existed. Discontent with government policies and measures in this
matter led to the creation of intermediary organizations that specialized
in supporting women returners in their attempts to re-enter the labour
market. This also led to sociological research directed at defining and
characterizing these job-seekers and describing their needs and wishes.

Chapter 2 is devoted to the theoretical framework of the study. The
starting point of the framework is the perspective of research chosen. In
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this study, the explanation for the labour market positions of women is
sought primarily in conditions on the supply side of the labour market.

The human capital theory emerged from the description of sociologi-
cal and economic approaches of the labour market as a theory that
offers attractive instruments for the study of the problems at hand. The
structural differences in labour market positions between the sexes can
for the major part be explained by differences in labour market behav-
iour and investment behaviour between women and men. Intermittency
is one aspect that offers an explanation for the fact that women's labour
market positions are, on average, lower than those of men. One aim of
this study is to explore whether this expected negative result of an
intermittent work history is confirmed when, instead of a comparison
between men and women, only the work histories of women are comp-
ared.

The human capital theory attaches great importance to the effects of
investments in human capital for the development of careers. Knowl-
edge and skills gathered through schooling, training, and work experi-
ence are considered essential for a progressive course. However, the
effects of additional training in itself have not been explored fully. In
this study, this is one of our objectives. We hypothesize that additional
training has a positive effect on careers and that at least some of the
expected negative effects of intermittency can be mitigated by such
investment.

In this chapter we also elaborate on the possible effects of the types of
organizations that offer women additional training programmes. Because
of the specialized preparations offered to women returners we assume
that the women-oriented organizations can achieve better results than
organizations that train job-seekers in general and do not take personal
backgrounds and circumstances of women into account.

Chapter 3 further explores the central issues. Subproblems and hypoth-
eses are described in connection with the theoretical model that was
presented in Chapter 2. Also, a description is given of the design and
the results of the empirical studies conducted. For the first two central
questions, we used a mail and a telephone questionnaire (n= 1,099 and
n=317, respectively). For the third question a structured face-to-face
questionnaire was held (n=96).

In Chapter 4 and 5 univariate and multivariate analyses of the data are
given. First, an answer is sought for the interruption problem:
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,~Do interruptions in labour market participation have a
negative effect on the career developments of women?

Here, women with continuous and discontinuous participation patterns
are compared. Controlled for factors concerning life phases, acquired
human capital, and labour market behaviour we found an independent
effect of interruptions in the work histories on the current labour
market positions of women. Women who interrupted their careers now
hold, as a result of those interruptions, significantly lower labour market
positions than women who continued working throughout their work
history. The positions were measured using the Socio-Economic Index
scores attached to job categories and occupations.

Chapter 5 analyses the effects of investments in human capital during
breaks in the work history. This means that here we concentrated pri-
marily on intermittent workers.

,~ Do investments in human capital during periods of
unemployment contribute to a successful return to the
labour market?

Here, too, the hypothesis was confirmed. Women who invested in addi-
tional training during career interruptions now hold higher labour
market positions than intermittent workers who did not acquire addi-
tional training. The career developments of continuous workers in
general and intermittent workers with additional schooling do not
diverge significantly. This leads to the conclusion that human capital
investments during career interruptions can overcome, or at least miti-
gate, the negative effects of such interruptions.

In Chapter 6 the same questions as in the former two chapters are dealt
with. However, here the work histories of women are not stated in
abstract numbers (the Socio-Economic Index) but are described more
concretely by showing mobility and continuity in occupations.

Intermittent workers appear to have a higher occupational mobility
than continuous workers. At the beginning of their careers, these cat-
egories did not diverge significantly, but currently they do: intermittent
workers more often experienced downward mobility in their work his-
tories than continuous workers. However, this occupational mobility
and decline in position are not solely the result of loss of human capital
during the career interruption. Voluntary occupational changes, fluctu-
ations in labour market demand, and the wish of mothers to combine
child care with a part-time job influence the course of the careers as
well.
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Corresponding to the human capital theory we find that women with
a high level of education lose most as a result of career interruption.
Women with intermediate and low levels of education have, on average,
been able to maintain their former level of occupational position.

Looking more closely at the results of additional training for intermit-
tent workers, women with an intermediate level of education stand out.
They experience a comparatively strong upward mobile career course.
Evidently, the additional training enables them to apply for jobs that
require a higher level of education. This holds for low-educated women
as well, albeit to a smaller extent.

In Chapter 7 the third and last central question is answered.
>~ Does support from iuomen-onented intermediary organiz-
ations lead to labour market positions with more perspec-
tives than support from intermediary organizations that are
not specifically women-oriented?

Here, we concentrated on intermittent workers who invested in addi-
tional training. No significant differences were found in the positions
acquired by women who were supported by women-oriented intermedi-
ary organizations and those who were supported by other intermediary
organizations. Our hypothesis was not confirmed. The women inter-
viewed were more positive in their evaluations of the support from the
women-oriented intermediary organizations, and appeared to be more
motivated to work in the occupation chosen, but these differences did
not lead to better or other positions.

In Chapter 8 a summary of the main results is given, and the study is
concluded with a discussion. In this discussion, first some refinements
are made in the human capital theory. We reject the human capital
notion of anticipation effects. We stress the importance of the contribu-
tion of additional training during career interruptions to the human
capital stock, and we plead for a differentiated approach of the sexes. In
this, we refer to an approach in which men and women are not just two
variables, but in which differences between groups of women and
groups of men are taken into account.

We also emphasize the positive side of career interruptions. Such a
period can be used for reflection on and reorientation to the future.
Some intermittent workers thank their prosperous careers to this re-
orientation - in combination with an additional training that is -,
whereas some continuous workers realize that they just 'jog along' and
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lack the energy or time to make drastic changes in their career courses
possible.

Part of the discussion is dedicated to cnticrsm of the career theory.
Our study shows that, to define a career as a set of successive jobs that
increase in level and status during life, is too simple. It is not the only
possible work history, nor indeed is it the only one preferred. Mothers
often want to combine child care with a job, and if this means that a
progressive career will be hard to achieve, then so be it. More factors
than just progress in career development define job satisfaction, or
whether a career is considered a success or not.

We observe that the direction of the career, in the sense of qualitative
development opportunities within jobs and occupations, is considered
more relevant by women for the definition of success than whether or
not such a development leads to upward mobility.

The chapter concludes with some thoughts on the contribution of
training programmes of intermediary organizations to women's careers,
and the importance of the continuation of such facilities for future
groups of women returners and other women who want to invest in
their human capital.
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