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H
et is een typischbeelduit
Amerikaansefilms.De
alleenstaandemoeder
dienaast haarday jobook
nog eennight jobheeft
omdeeindjes aanelkaar

te kunnenknopen.Ook inNeder-
land is het aantalwerkendenmet een
tweedebaangegroeid. In 1986 com-
bineerde3%vandewerkenden twee
banen, in 2014wasdat al zo’n 8%.Van
de zzp’ers combineert 15%hetwerk
van zelfstandigemet eenbetrekking in
loondienst. Afhankelijk vandebereke-
ningsmethodegaat hetmomenteel om
ruim500.000 tot 600.000mensen.

Uit eenonlangs verschenen studie
vanhet onderzoeksinstituutEuro-
founduitDublin,Privilegeornecessity?
Theworking lives of peoplewithmultiple
jobs, blijkt datNederlandse vrouwen
Europees kampioen zijn inhet combi-
neren vanbanen.Ook in vergelijking
metmannen.Volgensdeze cijfers
betreft het 9,3% vande vrouwen in
Nederland. InNederlandwordt inhet
algemeen vaker gestapeld, net als in
Denemarken, FinlandenZweden. In
Bulgarije, Kroatië en Italië heeft 1,5%
ofminder vandeberoepsbevolking
een stapelbaan.

Ook inNederland staande stapel-
banenopdeagendaals gevolg vande
verkenning vandeSociaal-Economi-
scheRaad (SER)uitmaart 2018. Zoals
uit de titel vandit rapport blijkt, ‘De
vele kanten vanbanencombineren’, is
de teneurniet alleenmaarnegatief en
zorgelijk. IndeNederlandsediscussie
over flexwerk is dat doorgaanswel het
geval.

Volgensde SERkanhet combine-
ren vanbaneneconomische enmaat-
schappelijkemeerwaardehebben.
Afwisseling, ontwikkeling en spreiding
vaneenzijdig en zwaarwerkkunnen
wordengestimuleerd. Bovendien sig-
naleert het rapport dat veelmensen
tevreden zijnmethet combineren van
banen. Veel hoogopgeleideprofessio-
nals hebbenmeerderebanenen ver-
dienendaar goedmee. Tweeopdedrie
mensenwil blijven combineren.

DeSER is vanmeningdat combina-
tie- of stapelbanenmeer aandacht ver-
dienen, omdatde regels te veel uitgaan
vandeaannamedatmensenmaar één
baanhebben.Belastingen, tegemoet-
komingen zoals voordekinderopvang,
pensioenregelingenen verzekeringen
zoudenomdie redenonderde loep
moetenwordengenomen.Ook zou-
denmeer sectorenafsprakenmoeten
makenover roosters. Zij zoudenboven-
dienmoeten zorgendatwerknemers
doorhet combineren vanwerk in ieder
geval op voldoendeurenuitkomenom

rond te kunnenkomen.
IndeSER-verkenningwordtmaar kort
stilgestaanbij het feit dat er een relatie
is tussenhethebben van combibanen
endeeltijdwerken.DeSERziet deknel-
punten inhet algemeenbijmensen
die zijn aangewezenop lager betaald
werk inkleinedeeltijdbanen.Ookde
commissie-Borstlap ziet inhaar rap-
port over de regulering vandearbeids-
markt voordelen van ‘hybridisering’
vanwerk,maarwijst eropdat er aande
onderkant vandearbeidsmarkt soms
problemenzijn als gevolg van reistij-
den, geregel, gevraagdebeschikbaar-
heid endubbele loyaliteit naar twee
werkgevers.

Inbeide rapportenwordt echter niet
expliciet benoemddathet de vrouwen
zijndieniet alleenhet vaakst banen
combineren,maarwaarschijnlijk ook
demeestenadelen ervan ervaren. Inde
studie vanEurofoundkomtdit glashel-
dernaar voren.Ook indit onderzoek
wordt om tebeginnendebovenkant
vanhoogopgeleidebaancombineer-
derswaargenomenopdearbeids-
markt.Deonderzoekers stellen echter
dat het beeld radicaal verandert als een
uitsplitsingwordt gemaaktnaar sekse.

Inde top vijf banen vanbaancom-

bineerders gaat het bijmannenom
metaalbewerkers enmachinebedie-
ners,maar ookomzakelijkeprofessi-
onals,wetenschappers en ingenieurs.
Inhet geval van vrouwenbestaat de
top vijf uit schoonmakers, helpenden,
werkers inpersoonlijke verzorging en
verkopers.

Deze genderverschillen gaange-
paardmet een significant verschil in
inkomen.Demeeste vrouwenmet
combibanen (40%)bevinden zich in
het laagste inkomenskwintiel, terwijl
demannelijke combineerders (30%)
juist inhet hoogste kwintiel zitten. Bo-
vendienblijkt er een leeftijdsaspect te
spelen. Jonge vrouwenmetmeerdere
banenbevinden zichonderaan inde
inkomensverdeling, terwijl oudere
mannenaande top staan.

KWALITEIT VAN WERK
Dekwaliteit van combibanen, gemeten
in fysieke risico’s, sociale ondersteu-
ning,werkdruk en langeof onregelma-
tigewerktijden, is in veel gevallenniet
slecht,maardat geldt veel sterker voor
mannendan voor vrouwen.Bijnade
helft vandemannenheeft eenhoofd-
baan vanmeerdangemiddeldekwali-
teit, terwijl dit bij vrouwen iets

Jonge vrouwenmet
meerdere banen
bevinden zich
onderaan in de
inkomensverdeling
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meerdaneenderdebetreft.
Mannenmakenwel vaker langere

dagendan vrouwen (50%versus 17%).
Eendergelijk arbeidspatroonhangt
samenmethart- en vaatziekten, de-
pressies enandere gezondheidspro-
blemen.Ookdewerk-privébalanskan
erdoor onderdrukkomen te staan.

Het is uiteraardde vraagof boven-
staandeuitkomsten voor alle vrouwe-
lijkebaancombineerders inNederland
gelden.DeEuropese vergelijking geeft
in ieder geval voldoende aanleiding
voornader onderzoeknaar deNeder-
landse situatie. Zegmaarnaar de
Nederlandsefilm.

HUIDIGE CRISIS
Het is bij combibanenniet nodig om
het kindmethet badwaterweg te gooi-
en. Tegelijkertijd kandehuidige crisis
ertoe leidendatmeermensen, en vrou-
wen inhet bijzonder,meerderebanen
nodighebben.Het is onwenselijk als
vrouwendaardoor verder opachter-
standkomen te staan.Dat betekent dat
kabinet enwerkgevers inhun inzet op
behoud vanwerk endeoverstapnaar
nieuwwerk vrouwenmeer zoudenmoe-
ten zien tebieden. Zowel in termen van
omvangals kwaliteit vanbanen.
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