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Samenvatting 
 
 
Het OSA-Arbeidsaanbodpanel bestaat uit tweejaarlijkse enquêtes onder een 
steekproef van ruim 4000 personen in de leeftijdscategorie van 16 tot 65 jaar die 
geen dagonderwijs volgen. De enquêtevragen bestrijken een groot aantal thema’s 
rond arbeid, scholing en inkomen. Na de eerste meting (“golf”) in 1985 is de 
enquête sinds 1986 om de twee jaar afgenomen. Daarbij zijn telkens de 
deelnemers aan de voorafgaande golf benaderd met het verzoek om opnieuw aan 
de enquête mee te doen. De steekproef werd vervolgens zodanig aangevuld met 
nieuwe respondenten dat deze een afspiegeling vormt van de potentiële 
beroepsbevolking in Nederland. Elke golf geeft daardoor een goed beeld van de 
situatie op en rond de arbeidsmarkt in het enquêtejaar, maar van een groot aantal 
respondenten zijn arbeidsmarktgegevens beschikbaar uit een reeks van 
opeenvolgende metingen. De meting die in dit rapport centraal staat is gehouden 
in het najaar van 2000. In deze negende golf zijn gesprekken gevoerd met 4328 
personen die behoorden tot 2530 huishoudens. 
 
De arbeidsmarkt in 2000 werd gekenmerkt door krapte. Net als in 1998 was het 
aanbod van arbeid niet voldoende om aan de vraag naar arbeid te voldoen, met als 
resultaat een groot aantal moeilijk te vervullen vacatures en een ongekend lage 
werkloosheid. De werkgelegenheidsgroei was in 2000 echter minder sterk dan in 
het jaar daarvoor. De gegevens uit hoofdstuk 1 laten zien dat de toename van de 
werkgelegenheid tussen 1998 en 2000 zich vooral toont in de vorm van een 
grotere arbeidsdeelname van vrouwen. In deze periode steeg het percentage 
werkende vrouwen in het OSA-panel van 63 naar 68 procent. Deze 
participatiestijging ging bovendien gepaard met een lichte verschuiving van kleine 
deeltijdbanen naar banen van meer dan 24 uur per week. Bij mannen bleef de 
netto-participatiegraad in deze periode nagenoeg constant. Ook de daling van het 
percentage werkzoekenden komt volledig voor rekening  van de vrouwen: een 
daling van vier naar drie procent, terwijl van de mannen zowel in 1998 als in 2000 
ongeveer twee procent werkloos was.  
 
De toegenomen participatie van vrouwen concentreert zich onder vrouwen in de 
leeftijd van 35 tot 50 jaar. Bij vrouwen jonger dan 30 was de participatiegraad in 
1998 al bijna 80 procent en deze is sindsdien niet veel verder gestegen. Bijgevolg 
vertoont het leeftijdsprofiel van de participatiegraad voor vrouwen in 2000 een 
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afgetekende ‘kinderdip’ bij de leeftijdscategorie van 30 tot 35 jaar. Deze ‘dip’ 
betreft vrouwen met kinderen beneden de basisschoolleeftijd. Van de moeders 
met thuiswonende kinderen van vier jaar of ouder is de arbeidsparticipatie tussen 
1998 en 2000 het sterkst gestegen. 
 
De beloning van arbeid staat centraal in hoofdstuk 2. Na een periode van 
afnemende groei tussen 1990 en 1996 is de groeivoet van het netto uurloon van 
werknemers in loondienst tussen 1996 en 2000 weer toegenomen. Onder invloed 
van de aanhoudende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn werknemers en 
hun vertegenwoordigers er in geslaagd aanzienlijke loonstijgingen uit te 
onderhandelen. Gemiddeld zijn de uurlonen met ruim 10 procent gestegen tussen 
1998 en 2000. Rekening houdend met de inflatie komt de groei van het reële 
uurloon uit op 6 procent. Opvallend is dat het uurloon van vrouwen sinds 
halverwege de jaren negentig steeds sneller is toegenomen. In de periode 1998-
2000 is het loon van vrouwen zelfs sneller gestegen dan dat van mannelijke 
werknemers. Vrouwen lijken hiermee hun inkomensachterstand op de 
arbeidsmarkt langzaam in te lopen. In die periode van toegenomen bedrijvigheid 
hebben de laagopgeleiden duidelijk achter het net gevist. Hun inkomen is tussen 
1998 en 2000 nauwelijks gegroeid terwijl dat van hoogopgeleiden met sprongen 
vooruit is gegaan. Dit is niet zo verwonderlijk want de krapte op de arbeidsmarkt 
manifesteerde zich vooral in de vorm van onvervulde vraag naar hoogopgeleide 
werknemers.  
 
In het aanbod van secundaire arbeidsvoorwaarden is over de jaren niet veel 
veranderd. Geconcludeerd mag worden dat werkgevers in de strijd om de schaars 
geworden arbeidskrachten voornamelijk betere primaire arbeidvoorwaarden 
bieden. De gegevens uit hoofdstuk 2 laten ook zien dat de variabiliteit van het 
loon gedurende de jaren negentig gestaag is toegenomen. Werkenden blijken op 
twee opeenvolgende meetmomenten vaker van decielpositie in de loonverdeling 
te veranderen en op- en neerwaartse inkomensveranderingen zijn steeds groter 
geworden. 
  
In hoofdstuk 3 worden gegevens over werkomstandigheden en ziekteverzuim 
besproken. Tussen 1998 en 2000 is het aantal werkenden dat onder fysiek 
belastende omstandigheden werkzaam is verder afgenomen. Ook het aantal 
werkenden dat te maken heeft met herhaling van dezelfde eenvoudige 
werkzaamheden is tussen 1998 en 2000 verder gedaald. Door de werkgever 
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bepaalde onregelmatige werktijden kwamen in 2000, mogelijk onder druk van de 
krappe arbeidsmarktsituatie, duidelijk minder voor dan in eerdere jaren. Het 
percentage werkenden met geestelijk zwaar werk is tussen 1998 en 2000 
afgenomen. Dat laat onverlet dat in 2000 ruim eenderde van de werkenden 
aangeeft geestelijk zwaar werk te verrichten en dit als belastend te ervaren.  
Overigens laten de gegevens over langdurig ziekteverzuim geen verband zien met 
geestelijk belastende werkzaamheden, dit in tegenstelling tot de lichamelijk 
belastende werkkenmerken. Opvallend is wel dat bij langdurig ziekteverzuim om 
redenen van psychische aard ruim 80 procent van de respondenten aangeeft dat de 
oorzaak hiervan geheel of gedeeltelijk in het werk of de werksituatie was gelegen. 
Bij lichamelijke aandoeningen geldt dat slechts voor 28 procent. 
 
In hoofdstuk 3 komt ook de tevredenheid met het werk aan de orde. Alles 
bijeengenomen blijken Nederlandse werknemers in 2000 tevredener over hun 
baan dan in 1998. Wel is het aantal werkenden dat hun loon hoog of tamelijk hoog 
vindt in 2000 voor het eerst sinds tien jaar tot onder de vijftig procent gezakt. 
 
Zoals hoofdstuk 4 laat zien, zijn Nederlandse werknemers in de laatste jaren van 
de twintigste eeuw steeds minder honkvast geworden. De externe baanmobiliteit 
is sinds 1994 toegenomen en bedraagt in 2000 13,5 procent. Vrouwen blijken 
vaker van baan te veranderen dan mannen. De versnelling in baandynamiek tussen 
1996 en 2000 is bij vrouwen ook sterker geweest dan bij mannen. Hoewel 
hoogopgeleiden over het algemeen vaker baanmobiel zijn dan laagopgeleiden is 
de baanmobiliteit in beide groepen even sterk toegenomen. 
 
Er werd in hoofdstuk 2 al op gewezen dat baanmobiliteit sterke samenhang 
vertoont met de ontwikkeling van het netto uurloon: een baanwisseling lijkt vaak 
te lonen in termen van inkomensgroei. Zo zagen de extern mobiele werknemers – 
werknemers die tussen 1998 en 2000 van werkgever zijn veranderd – hun uurloon 
gemiddeld met ongeveer 19 procent stijgen. Werknemers die een andere functie 
zijn gaan bekleden bij dezelfde werkgever zagen hun uurloon met 13 procent 
toenemen. Dankzij hun hoge baanmobiliteit hebben vrouwen hiermee substantiële 
inkomensstijgingen weten te realiseren. Overigens leidt niet voor iedereen een 
verandering van baan tot een zelfde gemiddelde loonstijging. Zo zijn bijvoorbeeld 
hoogopgeleiden erin geslaagd baanveranderingen te laten samengaan met forse 
inkomensstijgingen, laagopgeleiden niet.  
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Hoofdstuk 5 bespreekt de gegevens over scholing in het OSA-Arbeidsaanbod-
panel. Bij een krappe arbeidsmarktsituatie ligt het voor de hand dat scholing van 
werkenden op het tweede plan komt. In 2000 is er inderdaad een einde gekomen 
aan de trend dat steeds meer werkenden aan bedrijfscursussen deelnemen. Het 
aandeel van werkenden dat in 1999 of 2000 een bedrijfscursus heeft gevolgd 
bedraagt 36 procent. Ten opzichte van 1998 is dit een daling met twee 
procentpunten. De dalende trend tekent zich vooral af bij de groep die altijd al 
weinig aan postinitiële scholing deelneemt: de laag opgeleiden. 
 
De gegevens over flexibiliteit in hoofdstuk 6 bevestigen de ontwikkelingen die al 
in het Trendrapport Aanbod van Arbeid 1999 werden opgemerkt. De schaarste 
van arbeid lijkt de voor werknemers minder prettige vormen van 
arbeidsflexibiliteit onder druk te zetten. Het percentage werknemers met een 
tijdelijk contract of werkzaam als uitzendkracht, thuiswerker of oproepkracht is 
tussen 1998 en 2000 weer licht gestegen, maar is nog steeds flink lager dan in de 
jaren daarvoor. De hoeveelheid overwerk is licht afgenomen, maar binnen het 
overwerk is er een verschuiving zichtbaar van onbetaald naar betaald overwerk. 
Terwijl de door de werkgever bepaalde onregelmatige werktijden minder vaak 
voorkomen, hebben steeds meer werknemers zelf zeggenschap over hun begin- en 
eindtijden. Bij de functionele flexibiliteit zien we een andere ontwikkeling. 
Terwijl in de eerste jaren van krapte flexibele inzet van de zittende werknemers 
een belangrijk instrument is bij het omgaan met personeelstekorten, lijken andere 
oplossingen na verloop van tijd de overhand te krijgen. Tussen 1998 en 2000 is 
het aantal werknemers dat binnen het bedrijf in andere functies of op andere 
afdelingen kan worden ingezet verder gestegen. Maar van deze toegenomen 
breed-inzetbaarheid werd in 2000 door bedrijven veel minder gebruik gemaakt 
dan in 1998 of 1996. 
 
Hoofdstuk 7 belicht het combineren van arbeid met de zorg voor kinderen. Het 
OSA-Arbeidsaanbodpanel is niet primair opgezet als tijdsbestedingsonderzoek, 
maar bevat toch een aantal gegevens over de manier waarop mensen hun tijd 
verdelen tussen betaald werk, zorg voor kinderen, huishoudelijke taken en andere 
activiteiten en beslommeringen. In tweeverdienershuishoudens met thuiswonende 
kinderen blijken de mannen steeds meer tijd in te ruimen voor de zorg voor de 
kinderen. Desondanks blijft dit maar een fractie van de tijd die de vrouwen 
daaraan kwijt zijn. Tussen 1996 en 2000 is de tijd die zij hieraan besteden zelfs 
verder toegenomen, terwijl zij gemiddeld ook meer uren betaalde arbeid zijn gaan 



 9

verrichten. De tijdsdruk als gevolg van dubbele belasting ligt in de OSA-gegevens 
daarom nadrukkelijk bij de vrouwen. Dit wordt nog versterkt door het feit dat 
vrouwen bij de geboorte van het eerste kind steeds vaker doorgaan met werken. 
Tussen 1996 en 1994 hield per saldo één van de vijf jonge moeders op met 
betaald werk, tussen 1998 en 2000 nog maar één op de acht à negen. De 
arbeidsdeelname van moeders is mede daardoor in 2000 hoger dan in 1996. De 
stijging was het grootst bij de moeders waarvan het jongste kind naar de 
basisschool gaat. Daarnaast brengen werkende moeders ook een steeds groter deel 
van het huishoudinkomen binnen. Tussen 1996 en 2000 is dit aandeel gestegen 
van ongeveer 40 procent tot bijna de helft. 
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1 Arbeidsparticipatie 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Is 2000 het laatste van bijna zeven vette jaren geweest? In ieder geval wijzen de 
signalen in de eerste helft van 2001 op een duidelijke terugval in de groei van de 
economie en die van de werkgelegenheid, een terugval die zich in 2002 doorzet. 
Louter gelet op de krapte op de arbeidsmarkt is die afkoeling geen slechte zaak. 
Alleen moet die dan geen zeven magere jaren gaan duren, natuurlijk.  
 
De periode die in dit Trendrapport aan de orde is, voornamelijk van eind 1998 tot 
en met eind 2000, ademt nog volop de groeicijfers die de economie richting 
kookpunt hebben gebracht. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek is de werkzame beroepsbevolking in deze tweejarige periode met zo’n 
350.000 personen toegenomen. Het laatste jaar van dit tweetal was echter al 
minder uitbundig: ruim 150.000 in de plus ten opzichte van om en nabij de 
200.000 in de drie jaren ervóór. Uitgedrukt in jaarlijkse groeipercentages nam de 
werkgelegenheid in 2000 toe met 2¼ procent, tegen een groei met minstens 3 
procent in de drie voorafgaande kalenderjaren. In totaal hadden bijna zeven 
miljoen personen in 2000 een baan van minstens twaalf uur per week (de 
ondergrens in de CBS statistieken). De werkloosheid nam wederom af, zij het 
minder dan in de drie voorgaande jaren.  
 
De arbeidsdeelname van vrouwen en ouderen nam in 2000 verder toe.  
De details die het CBS hierover verschaft, komen samengevat op het volgende 
neer. In 1998 had nog geen 49 procent van alle vrouwen van 15 tot 65 jaar betaald 
werk van minstens 12 uur per week. Eind 2000 kon nipt 52½ procent worden 
genoteerd. Ondanks deze groei is de arbeidsparticipatie van vrouwen nog steeds 
veel lager dan die van mannen (77 procent). De participatie van vrouwen is het 
hoogst onder de 25- tot 30-jarigen: driekwart van hen werkte in 2000. Wat 
ouderen betreft lijkt de van overheidswege gewenste kentering in 
participatiedaling in te treden. De arbeidsparticipatie van ouderen is de laatste 
jaren namelijk aanzienlijk toegenomen. De stijging is vooral groot bij de 55- tot 
60-jarigen, bij wie in 2000 de arbeidsdeelname opliep tot 50 procent. In 1998 had 
slechts 44 procent in deze leeftijdsgroep betaald werk, aldus het CBS. Ook de 
arbeidsdeelname van de 60- tot 65-jarigen is de laatste jaren weer aan het stijgen. 
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Na een jaar of acht tot hooguit 11 à 12 procent beperkt te zijn geweest sloot 2000 
voor hen op 16 procent.  
 
In lijn met deze positieve ontwikkelingen is uiteraard ook de geregistreerde 
werkloosheid (GWL) gestaag gedaald. In 2000 daalde deze tot ruimschoots onder 
de 200.000 personen, oftewel nog geen drie procent van de beroepsbevolking. Dat 
zijn cijfers die erg dicht tegen de frictiewerkloosheid aanliggen: de graad van 
werkloosheid die past bij de gemiddelde tijd die arbeidsmarktveranderingen nu 
eenmaal vergen.  
Bij verdere dalingen zijn wervingsproblemen onvermijdelijk, zelfs bij ideale 
marktomstandigheden wat betreft transparantie en efficiency van wervings- en 
baanzoekgedrag. De werkloze beroepsbevolking, iets breder afgebakend dan de 
GWL, is in 2000 ook gedaald en kwam zo’n 80.000 lager uit dan de bijna 350.000 
personen die 1998 liet noteren. Het gaat inmiddels om nog maar 3½ procent van 
de beroepsbevolking. Een nog bredere afbakening van de werkloosheid betreft het 
aantal mensen dat betaald werk wil hebben voor ten minste twaalf uur per week, 
ongeacht of men zoekt naar werk of direct in staat is in een baan te beginnen. Dat 
is wat het CBS de potentiële arbeidsreserve noemt. In 2000 ging het gemiddeld 
om 700.000 personen, ruim 200.000 minder dan in 1998. Het lijkt er op dat de 
Nederlandse arbeidsmarkt dankbaar gebruik heeft gemaakt van die arbeidsreserve. 
Anders gezegd: juist vanwege die in de officiële statistieken enigszins verhulde 
arbeidsreserve heeft Nederland zijn economische groei ook in hoge mate in groei 
van werkgelegenheid kunnen vertalen. 
 
Al deze CBS-gegevens dienen op deze plaats als referentiekader. Het is niet op 
voorhand zeker dat de veel kleinere steekproef van de OSA de informatie even 
overtuigend kan repliceren. De verantwoording in de bijlage gaat daar uitgebreid 
op in. In grote lijnen moeten de ontwikkelingen zich uiteraard wel in de OSA-
cijfers weerspiegelen. Dit hoofdstuk gaat daar nader op in. De OSA-gegevens 
hebben veelal betrekking op de situatie in het najaar van 2000. In dit hoofdstuk 
wordt de arbeidsparticipatie besproken naar persoons- en huishoudkenmerken. 
Tevens wordt ingegaan op het aantal gewerkte uren per week. In de laatste 
paragraaf wordt belicht in hoeverre de feitelijke participatie overeenkomt met de 
wensen van de OSA-respondenten. 
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1.2 Arbeidsparticipatie: bruto en netto 
 
Het OSA-Arbeidsaanbodpanel is gebaseerd op een tweejaarlijkse enquête onder 
personen in de leeftijdscategorie van 16 tot 65 jaar die geen dagonderwijs volgen. 
Deze respondenten vormen een steekproef uit de populatie die de potentiële 
beroepsbevolking weergeeft. De laatste is weer te splitsen in de werkenden en de 
werkzoekenden (samen de feitelijke beroepsbevolking) en de niet-participerenden. 
Ter beschrijving van de situatie op de arbeidsmarkt is vooral de netto-participatie- 
of werkgelegenheidsgraad van belang. Daarmee wordt het aandeel van de 
werkenden in de potentiële beroepsbevolking aangeduid. Met de bruto-
participatiegraad wordt de feitelijke beroepsbevolking (dus inclusief de 
werkzoekenden) als aandeel van de potentiële beroepsbevolking aangeduid. Een 
toename van de bruto-participatie wil dus niet per definitie zeggen dat het extra 
aanbod in zijn geheel werk heeft gevonden. Overigens wordt in de OSA-gegevens 
geen minimum aan de aanstellingsomvang gesteld (zoals het CBS dat met 12 uur 
per week wél doet). Tabel 1.1 geeft de bedoelde percentages op basis van de 
OSA-data. 
 
Tabel 1.1: Arbeidsmarktpositie naar geslacht volgens OSA-Arbeidsaanbodpanel 
1998-2000 (in procenten) 

 Mannen Vrouwen Totaal 

 1998 2000 1998 2000 1998 2000 

Netto participatie  
(= werkend) 85,4 86,0 62,5 68,1 73,9 76,7 

in loondienst 78,8 79,1 57,9 63,7 68,3 71,1 
Zelfstandig 6,6 6,9 4,6 4,4 5,6 5,6 

       
Werkzoekend 1,9 2,0 4,2 3,0 3,0 2,5 
       
Bruto participatie 87,3 88,0 66,7 71,1 76,9 79,2 
       
Niet-participerend 12,7 12,0 33,3 28,9 23,1 20,8 
       
Potentiële 
beroepsbevolking 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
De netto participatiegraad voor mannen en vrouwen samen is met nog geen drie 
procentpunten gestegen, van 73,9 in 1998 naar 76,7 in 2000. Dat is iets minder 
dan de stijging over de voorafgaande tweejarige periode (drie procentpunten). 
Opvallend is dat de toename nu nagenoeg volledig geconcentreerd blijkt bij de 
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vrouwen: plus 5,6 ten opzichte van 0,6 procentpunt bij de mannen. Bij mannen 
laten de cijfers door de jaren heen enkele fluctuaties zien, die deels aan onzeker-
heidsmarges zijn toe te schrijven: van 1994 tot en met 1996 bleef de stijging in 
netto participatie beperkt tot nog geen 0,5 procentpunt, daarna werd 2,4 procent-
punt stijging gescoord en nu dus weer 0,6. Een informatiever signaal zou de 
toename in het aandeel zelfstandigen kunnen zijn: van 6,6 eind 1998 tot 6,9 eind 
2000. Omdat zelfstandig ondernemerschap in een florerende conjunctuur vaak 
niet als eerste keus wordt gezien, was dit misschien een voorbode van de huidige 
groeivertraging.  
 
Wat betreft het aandeel werkzoekenden is alleen dat van vrouwen de afgelopen 
twee jaren gedaald. Ook is wederom het aandeel niet-participerende vrouwen 
aanzienlijk afgenomen. In een volgende paragraaf wordt zoals gewoonlijk belicht 
in welke mate de vrouwelijke participatiestijging in bepaalde categorieën van 
werkweekomvangen te lokaliseren is. 
 
1.3 Arbeidsparticipatie en persoonskenmerken 
 
De arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen is doorgaans in meer of mindere 
mate van enkele persoonskenmerken als leeftijd, opleiding en burgerlijke staat 
afhankelijk. Deze paragraaf geeft een eerste indruk van dergelijke mogelijke 
achtergronden van participatieverschillen. Ook de levensfase en huishoudens-
situatie, met name de aanwezigheid van kinderen, spelen veelal een zichtbare rol. 
Paragraaf 1.4 gaat daar kort en hoofdstuk 7 een stuk uitgebreider op in.  
 
1.3.1 Participatie en leeftijd 
In figuur 1.1 is de participatie van mannen en vrouwen voor 1992, 1998 en 2000 
naar leeftijd weergegeven. Bij vrouwen blijkt nagenoeg in alle leeftijdscategorieën 
sprake van soms aanzienlijke stijgingen in de participatiegraad. Kleine 
dissonanten vormen de cijfers voor de jongste en de oudste categorieën. Massaal 
doorwerken, ook na je zestigste, is er bij vrouwen niet bij en dat lijkt er ook niet 
aan te komen. Bij mannen trouwens evenmin en dat is opvallend, omdat het er net 
naar uitzag dat het wél die kant opging. De OSA constateert in deze laatste twee 
jaren van het voorbije millennium voor diverse mannelijke leeftijdscohorten 
participatiedalingen of hooguit -stabilisaties. Stijgingen worden alleen bij de 25- 
tot 35-jarigen gevonden. Als hier méér achter zit dan de grilligheid van de relatief 
kleine steekproeven, dan zou dit het nodige onderzoek waard zijn. Het beleid 



 15

opteert immers sterk voor een verbreding van de participatie en verlenging van het 
feitelijke arbeidzame leven. De ratio daarvoor is de ingeschatte maatschappelijke 
noodzaak gelet op de toenemende kosten van de vergrijzing in de nabije toekomst. 
 
Figuur 1.1: Netto participatie naar leeftijd en geslacht 1992-1998-2000 

 
Vergeleken met het jaar 1992 ziet het er allemaal niet somber uit. Dat jaar vormde 
de afsluiting van enkele conjunctureel goede jaren alvorens de mini recessie van 
1993 en 1994 zich deed gelden. Mocht het jaar 2000 straks een vergelijkbare, 
hopelijk kortdurende, conjuncturele afkoeling inluiden, dan is in ieder geval de 
startpositie wat betreft arbeidsparticipatie inmiddels duidelijk beter.  
 
1.3.2 Participatie en opleiding 
In tabel 1.2 worden de participatiegraden van mannen en vrouwen naar opleiding 
gepresenteerd. Het feit dat een goede opleiding nog steeds bepalend is voor het 
verblijf op de arbeidsmarkt manifesteert zich duidelijk. Voor de lager 
gekwalificeerden is dat niet bepaald hoopvol. Toch laat de tabel ook voor hen een 
lichtpuntje zien: na een flinke participatiedaling voor laag opgeleide mannen 
tussen 1996 en 1998 blijkt die dip inmiddels weer overwonnen.  
 
De tabel wekt duidelijk de indruk dat het hoogste diploma toch de beste garantie 
is voor deelname aan betaalde arbeid. Toch is bij vrouwen de participatiestijging  
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Tabel 1.2: Netto participatiegraden naar hoogst voltooide dagopleiding (in 
procenten) 

 Mannen  Vrouwen 

 1996 1998 2000  1996 1998 2000 

Totaal 83,0 85,4 86,0 58,5 62,5 68,1 

Lager onderwijs 66,3 60,8 66,7 33,8 33,5 45,8 
Vbo/mavo 84,7 83,3 83,0 52,0 51,5 53,0 
Mbo/havo/vwo 88,9 90,2 88,6 71,5 71,6 77,4 
Hbo 86,0 90,5 89,3 81,1 83,9 83,2 
Wo 88,6 90,8 92,4 76,2 81,8 81,0 

 
inmiddels niet meer geconcentreerd bij de hoger opgeleiden. Er is juist van een 
inhaalslag onder de laagst opgeleiden sprake. Ook onder de meest omvangrijke 
groep, de middelbaar opgeleiden, is de stijging aanzienlijk. Per saldo blijken deze 
twee laatstgenoemde categorieën vrijwel de volledige participatiestijging van het 
hele vijftal voor hun rekening te nemen. 
 
1.3.3 Participatie en burgerlijke staat 
In tabel 1.3 zijn de participatiegraden uitgesplitst naar burgerlijke staat en 
geslacht. In de huishoudens met in potentie meer dan één inkomen, met andere 
woorden de gehuwden en samenwonenden, zijn de verwachte participatie-
stijgingen zichtbaar. Vooral voor gehuwde vrouwen gaat het om een forse sprong. 
De uitkomsten voor de overige categorieën blijken soms wat merkwaardig. Zo is 
de reductie in arbeidsdeelname voor gescheiden of weduwnaar geworden mannen 
wel erg markant: hier speelt ongetwijfeld de grilligheid van de kleine aantallen  
 
Tabel 1.3: Netto participatiegraden naar burgerlijke staat en geslacht (in 
procenten) 

 Mannen Vrouwen 

 1998 2000 1998 2000 

Totaal 85,4 86,0 62,5 68,1 
     
Gehuwd 84,2 87,4 57,6 66,1 
Samenwonend 94,7 96,7 85,5 89,8 
Alleenstaand 88,5 83,4 85,0 76,9 
Gescheiden/weduw. 71,4 47,4 48,7 42,6 
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mee. Zelfs vergeleken met 1996 (61,0) is de afname buitensporig. Voor de alleen-
staande vrouwen valt een soortgelijke opmerking te maken, alleen is hierbij de 
vergelijking met 1996 (78,9) wat plausibeler. 
 
Al met al zijn de participatieverschillen tussen mannen en vrouwen nog steeds 
aanzienlijk. Extra informatie over de huishoudenssituatie kan daar meer licht 
werpen. De volgende paragraaf behandelt een cruciaal facet daarvan. 
 
1.4 Arbeidsparticipatie en de aanwezigheid van kinderen in het huishouden 
 
Sinds jaar en dag is de arbeidsparticipatie van vrouwen (alsook de mate waarin zij 
in deeltijd werken) in sterke mate afhankelijk van de aanwezigheid en de leeftijd 
van kinderen in het huishouden. De achtergrond daarvan is evident: de zorg voor 
kinderen moet gecombineerd worden met het verrichten van betaalde arbeid. 
Vrouwen blijken daarbij nog steeds in hoge mate de eerstverantwoordelijke 
binnen het gezin, de langzaam veranderende attitude onder mannen ten spijt. 
Vooral extra kinderopvang kan dus de mogelijkheden voor vrouwen verruimen. 
De participatiegraden van gehuwde of samenwonende mannen en vrouwen, 
uitgesplitst naar het aantal thuiswonende kinderen en de leeftijd van het jongste 
kind, geven enig inzicht in de genoemde samenhang (tabel 1.4). 
 
Tabel 1.4: Netto arbeidsparticipatie van samenwonenden/gehuwden naar 
huishoudenssituatie (in procenten) 

 Geen (thuis-
wonende) 

1 kind van leeftijd: 
 

Meer thuiswonende kinderen  
waarvan jongste kind: 

 kinderen 
≤3 4-18 >18  ≤3 4-5 6-12 13-18 >18 

Mannen          
1996 92,7 95,1 93,3 69,2 97,9 98,7 96,6 94,1 68,4 
1998 93,6 99,1 96,8 71,8 97,7 95,6 95,0 91,7 77,6 
2000 95,4 97,3 95,6 79,8 97,6 98,4 97,6 96,4 87,9 

Vrouwen          
1996 91,3 65,9 63,1 42,4 56,8 52,5 56,3 61,5 40,0 
1998 88,5 81,5 65,6 44,2 54,0 63,8 64,5 60,9 54,7 
2000 90,6 77,3 80,4 58,7 62,4 76,7 70,1 76,4 51,4 

 
De arbeidsparticipatie van mannen stond en staat nogal los van de gezinssituatie. 
Impliciet is alleen het leeftijdseffect van de mannen zelf zichtbaar via de 
kolommen onder ‘leeftijd groter dan 18’ van het enige of jongste kind. Toch 
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indiceren de participatiestijgingen aldaar, dat de hier bedoelde vaders in steeds 
mindere mate van vervroegde uittrede gebruikmaken.  
 
Bij vrouwen doen de meest opvallende veranderingen zich voor bij degenen met 
één kind in de basisschoolleeftijd en bij degenen van wie het jongste kind hetzij 
de basisschool- danwel de middelbare schoolleeftijd bereikt. Inmiddels wordt het 
laagste participatiecijfer gevonden voor de moeders met volwassen thuiswonende 
kinderen. Merendeels zal deze categorie uit oudere moeders bestaan, niet 
‘opgevoed’ met het streven naar onafhankelijkheid via betaald werk. Inmiddels 
blijkt dat generatie-effect de participatiedata wel het sterkst te beïnvloeden! 
 
1.5 Overeengekomen arbeidsuren per week 
 
Qua werkgelegenheidsontwikkeling heeft Nederland het afgelopen millennium in 
voorspoed uitgeluid. Binnen diverse sectoren, beroepen en functiecategorieën 
leken er nogal eens meer banen beschikbaar dan de mensen om ze te vervullen. 
Bijgevolg konden de zittende en aankomende werknemers eisen gaan stellen, 
waarop niet zelden door werkgevers toeschietelijk is gereageerd. Zowel wensen 
om voltijds als in deeltijd te kunnen werken zullen serieus zijn genomen. Het 
resultaat zou kunnen zijn dat eventuele ontevredenheid terzake bij werknemers is 
afgenomen. Om te beginnen geeft tabel 1.5 de cijfers van de feitelijke verdeling. 
 
Tabel 1.5: Overeengekomen arbeidsuren per week van werkenden in loondienst 
(in procenten) 

 <12 12-24 25-34 35+ Totaal 

Mannen      
1996 0,4 2,6 7,4 88,6 100 
1998 0,8 3,4 8,9 86,9 100 
2000 1,6 3,5 8,7 86,2 100 

Vrouwen      
1996 14,2 31,9 24,2 29,7 100 
1998 16,0 36,7 20,7 26,5 100 
2000 12,2 35,2 22,2 30,4 100 

 
In deze tabel is het aantal uren per week dat werknemers zijn overeengekomen 
met hun werkgevers uitgesplitst naar geslacht. De totale groep personen in banen 
met minder dan 12 uren daalt. Deze omvang is veelal onvoldoende voor 
economische zelfstandigheid, dus zo’n ontwikkeling kan positief zijn. Verder zijn 



 19

met name meer vrouwen erin geslaagd een grote deeltijd- of voltijdse baan te 
bemachtigen. Bij mannen lijkt de heel geleidelijke afname van de dominantie van 
de voltijdse werkweek zich door te zetten. Paragraaf 6 hierna zal nagaan of deze 
feiten steeds meer conform de eigen wensen worden gerealiseerd of niet. 
 
Tabel 1.6: Participatie van vrouwen in een maximaal driedaagse werkweek (als 
percentage van hun arbeidsdeelname ongeacht de werkweekomvang) 

 Werkweek maximaal 24 uur 

 1996 1998 2000 

Lager onderwijs 64 67 64 
Vbo/mavo 53 61 60 
Mbo/havo/vwo 41 49 48 
Hbo 35 47 39 
Wo 19 30 8 

 
In het vorige trendrapport werd al geconstateerd dat vrouwen steeds vaker in 
grotere werkweken participeren naarmate het bereikte opleidingsniveau hoger is. 
Het vermoeden was dat dit profiel in de loop der tijd eerder scherper dan vager 
zou worden: lager opgeleiden relatief steeds vaker in kleine banen en het 
omgekeerde voor de hoger opgeleiden. Daar was in de periode van 1996 tot 1998 
weinig van te zien; integendeel, academisch opgeleide vrouwen leken steeds 
vaker voor kleinere werkweken te gaan kiezen. In 2000 moet dat beeld echter 
bijgesteld worden: vermoedelijk heeft de krappe arbeidsmarkt de vrouwen vrij 
massaal richting substantiële werkweken gezogen. Inmiddels werkt nu volgens de 
OSA gegevens nog maar net iets meer dan de helft van de participerende vrouwen 
(52%) in een kleinere en de rest in een grotere aanstellingsomvang. 
 
1.6 Feitelijke en gewenste werkweekomvang 
 
Als werknemers in deeltijd werken is dat veelal om betaalde arbeid met andere 
activiteiten, zoals zorgtaken, te kunnen combineren. Werkgevers zijn er doorgaans 
minder van gecharmeerd. Vaak, en zeker als het economisch meezit, is er genoeg 
werk te doen en verwacht de werkgever dat dat werk ook altijd voorrang geniet. 
Wie in deeltijd werkt loopt daarmee het risico een gebrek aan betrokkenheid uit te 
stralen. Deze beeldvorming is geleidelijk wel wat veranderd en vooral de krapte 
op de arbeidsmarkt heeft deeltijd steeds beter bespreekbaar gemaakt. De uitkomst 
is in de praktijk afhankelijk van het onderhandelingsproces tussen werkgever en 
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werknemer. Als de laatste dat niet goed genoeg heeft gedaan, zal de 
overeengekomen werkweekomvang uiteraard niet sporen met de omvang die hij 
of zij zich daarvan idealiter wenst. Bovendien kan die wens in de loop van de tijd 
veranderen, mede afhankelijk van de huishoudenssituatie, met name de eventuele 
aanwezigheid van partner en kinderen. Samenwonenden en gehuwden, al of niet 
met thuiswonende kinderen, kunnen dus (nog) niet gerealiseerde wensen hebben 
ten aanzien van het aantal uren dat ze op de arbeidsmarkt willen aanbieden, zowel 
individueel als in samenspraak met elkaar. De volgende tabellen geven daar een 
indruk van. 
 
Tabel 1.7: Overeengekomen versus gewenste omvang van de werkweek in uren, 
mannen (als percentage van de werkenden in loondienst) 1) 

Gewenst aantal uren per week 
 

1-12 13-24 25-34 35+ 

Overeengekomen     

1-12 1,3 - - - 
13-24 - 2,2 0,5 0,4 
25-34 - 1,2 6,6 0,5 
35+ 3,1 2,4 10,1 70,9 

1) Percentages tot en met 0,3% zijn niet weergegeven 
 
Tabel 1.8: Overeengekomen versus gewenste omvang van de werkweek in uren, 
vrouwen (als percentage van de werkenden in loondienst) 1) 

Gewenst aantal uren per week 
 

1-12 13-24 25-34 35+ 

Overeengekomen     

1-12 9,1 2,2 0,7 - 
13-24 2,2 30,7 1,4 0,8 
25-34 0,8 3,4 17,0 1,1 
35+ 1,7 2,5 4,9 21,4 

1) Percentages tot en met 0,3% zijn niet weergegeven 
 
De gegevens van de tabellen zijn op zichzelf uiteraard interessant als indicatie van 
de toestand op een bepaald moment. Ze geven echter ook aan hoe de situatie in de 
toekomst zou kunnen veranderen, als ieder aan zijn of haar trekken zou komen. 
Als momentopname komt dat in het kort op het volgende neer. Op de diagonaal 
van linksboven naar rechtsonder is zichtbaar welk percentage van de personen een 
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bepaalde aanstellingsomvang heeft en daar ook tevreden mee is. Linksonder de 
diagonaal figureren degenen die – let wel: met inlevering van loon – minder 
zouden willen werken; rechtsboven prefereert men meer werk (en geld). Het 
aandeel tevredenen onder mannen is met 81 procent hoog te noemen. Voor 
relatief veel personen (bijna 17 procent) mag het, althans in woord, wat minder en 
een gering percentage (1,5) wil het omgekeerde. Voor vrouwen (tabel 1.8) ligt het 
wat gevarieerder. Ruim 78 procent van hen is min of meer content met de omvang 
van de aanstelling. Die omvang zelf kent een piek bij de halve baan en duidelijk 
minder bij de grote deeltijd- en voltijdse baan; voor mannen ligt het zwaartepunt 
juist in laatstgenoemde categorie. De vrouwen die iets anders willen beogen 
ongeveer tweeëneenhalf maal zo vaak een verkrapping dan een verruiming van 
hun werktijd (ruim 15 t.o.v. ruim 6 procent). Bij de tot nu toe besproken 
veranderwensen is expliciet verondersteld dat een eventuele partner evenveel uren 
blijft werken. Als een aanpassing van de werktijden gepaard mag gaan met een 
aanpassing van de werktijden van de partner, dan neemt, zoals te verwachten is, 
het aandeel van met de huidige situatie tevredenen wat af ten gunste van de 
veranderingsgezinden. Opvallend is dat dan opeens heel wat meer mannen 
aangeven in deeltijd te willen werken. 
 
Dat zou allemaal moeten kunnen, zeker nu vandaag de dag zo’n deeltijdwens een 
wettelijke ondersteuning geniet en dus in ieder geval zeer serieus moet worden 
genomen door een werkgever. Dat roept de vraag op of er dan ook iets verandert 
in de loop der tijd, ook gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en dus de verbeterde 
onderhandelingspositie van de werknemer. Een vergelijking van het gegeven 
viertal tabellen met die van de vorige ronde (zie het vorige trendrapport) leert het 
volgende. Het aandeel tevreden mannen blijkt met ruim 80 procent nagenoeg 
constant. Twee jaar geleden wilde zo’n 13 procent de aanstellingsomvang 
reduceren, nu zijn er dat bijna 17 procent. Betekent dat nu dat de verruimde 
mogelijkheden de mannen wel tot denken aanzetten, maar niet tot daden? De tijd 
zal het leren. Alleen een paneldata-analyse op persoonsniveau kan uitwijzen of 
deze individuen echt willen wat ze zeggen en dat dan ook feitelijk gaan doen. Bij 
de vrouwen zit er meer logica in: de tevredenheidsdiagonaal is met drie procent-
punten gestegen en de neerwaartse veranderwensen zijn nu duidelijk in de meer-
derheid.  
 





 23

2 Lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Voor hun inzet in het productieproces ontvangen werknemers een loon. Naast het 
maandelijkse netto loon dat zij krijgen zijn echter ook andere beloningselementen 
van belang. Sommige van die vergoedingen kunnen worden beschouwd als 
onderdeel van het arbeidsinkomen, zoals gratificaties, een dertiende maand en 
toeslagen voor onregelmatige arbeidstijden. Andere zijn vergoedingen voor 
onkosten die de werknemer moet maken om te kunnen werken, zoals 
vergoedingen voor woon-werkverkeer, of faciliteiten die aan de werknemer 
worden aangeboden om de arbeidsovereenkomst aantrekkelijker te maken, zoals 
een autoregeling of een door de werkgever betaalde opleiding. Eerst wordt in dit 
hoofdstuk aandacht besteed aan de (uur)lonen en hun ontwikkeling door de tijd 
(paragraaf 2.2). De overige beloningselementen worden behandeld in paragraaf 
2.3. 
 
2.2 Loon en loonontwikkeling 
 
In deze paragraaf staan wij stil bij het belangrijkste element van de 
beloningsstructuur van de arbeid: het loon. Opgemerkt moet worden dat de in 
deze paragraaf gepresenteerde cijfers alleen betrekking hebben op werkenden in 
loondienst. Doordat de inkomensvorming van zelfstandigen en meewerkende 
gezinsleden op een geheel andere wijze plaatsvinden worden zij, omwille van de 
homogeniteit, buiten de analyse gelaten. Bij de presentatie zal een onderscheid 
worden gemaakt tussen inkomensontwikkeling die gebaseerd is op cross-
sectiegegevens (paragraaf 2.2.1) en inkomensontwikkeling die berust op het 
volgen van individuele werknemers door de tijd, oftewel paneldata (paragraaf 
2.2.2). 
 
2.2.1 Inkomensontwikkeling op basis van cross-sectiegegevens 
In de periode 1998-2000 is het netto maandinkomen van werknemers in 
loondienst flink gestegen, van ƒ2640 naar ƒ2880 per maand. Dit komt overeen 
met een gemiddelde stijging van ruim 9 procent (zie tabel 2.1). Hoewel de 
portemonnee van de werknemers zich in die periode goed heeft gevuld, wil dit 
nog niet zeggen dat hun koopkracht navenant is toegenomen. De prijzen zijn in 
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die periode immers ook met meer dan 4 procent gestegen. Na correctie voor 
inflatie bedraagt de toename in het netto maandloon toch nog 5 procent. De 
verklaring voor deze forse stijging ligt voor de hand. Onder invloed van de 
toenemende krapte zijn werknemers en hun vertegenwoordigers er in geslaagd 
(reële) loonstijgingen uit te onderhandelen. Met het oog op een afnemende 
economische groei moet rekening worden gehouden met een beperktere stijging 
van de lonen de komende jaren. Gebeurt dat niet, dan zouden stijgende loonkosten 
nadelige effecten kunnen hebben voor de bedrijvigheid in Nederland. Sinds 1996 
zijn immers de Nederlandse loonkosten per eenheid product reeds verslechterd ten 
opzichte van Duitsland en de andere EU landen.  
 

Tabel 2.1: Netto maandloon en netto uurloon van werknemers in loondienst in 
2000, nominale groei in de periode 1990-2000 

 Nominale groei (%) 

 

 
2000 

(guldens) 90-92 92-94 94-96 96-98 98-00 

Netto uurloon 21 9,7 8,5 5,8 6,7 10,4 
mannen 22 10,6 7,4 6,4 7,6 9,4 
vrouwen 19 9,0 11,2 5,1 7,9 13,2 

 
Opmerkelijk is dat de forse loonstijgingen en toegenomen arbeidsparticipatie ten 
spijt, 11 procent van de werkenden in loondienst aangeeft met het totale 
gezinsinkomen niet goed rond te kunnen komen. Uiteraard gaat het hier vaak om 
personen met een laag opleidingsniveau en overeenkomstig gezinsinkomen. 
 
Uurlonen en de beloning van vrouwen 
Interessant is na te gaan of verschillende groepen werknemers, meer in het 
bijzonder mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, een vergelijkbare 
loonontwikkeling hebben meegemaakt. Voor het voeren van dergelijke 
vergelijkingen is het echter van belang om rekening te houden met het feit dat niet 
iedereen evenveel uren werkt. Vergelijkingen van uurlonen liggen daarom meer 
voor de hand dan het vergelijken van het maandloon. Het netto uurloon in tabel 
2.1 is verkregen door het netto maandloon te delen door het effectief aantal 
gewerkte uren, oftewel de contractuele arbeidsduur minus het aantal uren voor 
arbeidsduurverkorting. Na een periode van afnemende groei tussen 1990 en 1996 
is het groeipercentage van het netto uurloon weer toegenomen tussen 1996 en 
2000. Uit andere bronnen wordt dezelfde trend gevonden voor de ontwikkeling 
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van het bruto uurloon, zij het dat de groeicijfers daar lager uitkomen.1 Gemiddeld 
zijn de uurlonen met ruim 10 procent toegenomen tussen 1998 en 2000. Rekening 
houdend met de inflatie komt de groei uit op 6 procent.  
 
Opvallend is dat het uurloon van vrouwen sneller groeit dan dat van mannelijke 
werknemers.2 Vrouwen lijken hiermee hun inkomensachterstand op de 
arbeidsmarkt langzaam in te halen. In 1998 verdienden vrouwen, gemiddeld 
genomen, 18 procent minder per uur dan hun mannelijk collega’s. Dit verschil is 
in 2000 teruggelopen en bedraagt 15 procent. Het blijft overigens waar dat 
vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de laagste inkomensdecielen, terwijl 
mannen juist oververtegenwoordigd zijn in de hoge inkomensdecielen. Dit beeld 
wordt bevestigd door meer geavanceerde econometrische analyses. Uit de 
schatting van kwantielregressies van het uurloon van werkenden komt naar voren 
dat rekening houdend met een aantal belangrijke kenmerken – zoals 
opleidingsniveau, leeftijd, type arbeidscontract en sector van activiteit – vrouwen 
aan de bovenkant (maar ook op andere niveaus) van de loonverdeling een 
significant lager uurloon genieten dan mannen.3 Kennelijk is er nog een hele weg 
te gaan voordat de in de Sociale Agenda van Nice gemaakte afspraken rond de 
gelijkheid van mannen en vrouwen worden nagekomen. 
 
Kijkend naar de sector van activiteit blijken de hoogste uurlonen uitbetaald te 
worden in de quartaire sector (22 gulden per uur) en de zakelijke dienstverlening 
(21,6 gulden per uur). Twee jaar geleden liepen de lonen in quartaire sector achter 
bij die in de zakelijke dienstverlening. De gunstiger loonontwikkeling in de 
quartaire sector ten opzichte van de zakelijke dienstverlening heeft deze 
achterstand weggewerkt. 
 

                                                 
1 Kerncijfers op CBS website: www.cbs.nl/nl/cijfers/kerncijfers/sip_a410.htm. 
 
2 Merk op dat het gemiddelde groeipercentage in sommige jaren niet gelijk is aan het gemiddelde 
van de groeipercentages voor mannen en vrouwen. Het groeipercentage van het uurloon van zowel 
mannen als vrouwen was tussen 1996 en 1998 groter dan gemiddeld. Het verschil is te verklaren 
doordat vrouwen een lager uurloon genieten dan mannen, terwijl het aandeel vrouwen in de groep 
werkenden in loondienst is toegenomen tussen de twee jaren. 
 
3 In tegenstelling tot een gewone regressie die er op gericht is het gemiddelde van een variabele te 
schatten is een kwantielregressie bedoeld om de qde percentiel van een variabele, hier het uurloon, 
te schatten, rekening houdend met een aantal covariaten. Een model werd geschat voor het uurloon 
in de bovenste en onderste deciel en kwartiel. 
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Loonongelijkheid 
Behalve in de ontwikkeling van het niveau van het netto uurloon zijn wij ook 
geïnteresseerd in de ontwikkeling in de spreiding daarvan. Het zou immers goed 
kunnen dat de vruchten van de economische groei louter ten goede komen van 
slechts een aantal individuen. De ontwikkeling in de verdeling van het uurloon 
wordt in tabel 2.2 gevolgd aan de hand van de ongelijkheidmaatstaf van Theil (zie 
bijlage 3). Aan de hand van deze maatstaf kan ook worden nagegaan in hoeverre 
de ongelijkheid het gevolg is van ongelijkheid binnen groepen (bijvoorbeeld, 
binnen de groep mannen of binnen de groep vrouwen) of tussen groepen (tussen 
mannen en vrouwen). Zo kan worden aangegeven welk aandeel van de 
ongelijkheid het gevolg is van ongelijkheid binnen groepen en welk aandeel het 
gevolg is van ongelijkheid tussen groepen. 
 
Tabel 2.2: Ontwikkeling ongelijkheid netto uurloon (Theil coëfficiënt) en aandeel 
van binnen- en tussengroepsongelijkheid in het totaal (in procenten); 1990-2000 

 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

Totaal 0,0742 0,0769 0,0799 0,0763 0,0789 0,0701 

Geslacht       
binnen groepen 93,7 92,9 93,3 93,9 94,4 95,3 
tussen groepen 6,3 7,1 6,7 6,1 5,6 4,7 

Leeftijd       
binnen groepen 72,9 77,0 80,6 77,5 81,8 86,3 
tussen groepen 27,1 23,0 19,4 22,5 18,2 13,7 

Opleidingsniveau       
binnen groepen 84,2 85,5 84,1 87,4 87,3 81,4 
tussen groepen 15,8 14,5 15,9 12,6 12,7 18,6 

 
Op basis van de gegevens in tabel 2.2 kan worden geconcludeerd dat de 
ongelijkheid in uurlonen onder werkenden in loondienst is toegenomen tussen 
1990 en 1998. Dit wijst op een toegenomen ongelijke verdeling van de vruchten 
van de economische groei in die periode. De decentraliseringstendens op het 
gebied van CAO’s en de opmars van hoge salarissen kan een verklaring bieden 
voor de gevonden trend. Tussen 1998 en 2000 blijkt de ongelijkheid in het 
uurloon te zijn afgenomen. Deze daling is evenwel niet statistisch significant. 
Vooralsnog bestaat er geen vergelijkingsmateriaal om de gevonden afname in de 
ongelijkheid tussen 1998 en 2000 te bevestigen. Op basis van geaggregeerde 
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brutoloon gegevens van het CBS hebben we echter wel berekend dat de 
ongelijkheid tussen 1998 en 1999 afgenomen is.4 
 
De eerder genoteerde inhaalslag van vrouwen op het terrein van primaire 
arbeidsvoorwaarden wordt bevestigd aan de hand van de gegevens rond 
loonongelijkheid. De man/vrouw-ongelijkheid is tussen 1998 en 2000 verder 
gedaald. Dit resulteert dan ook in een laag aandeel van de tussengroeps-
ongelijkheid in de totale ongelijkheid. Bij het verklaren van de ongelijkheid 
spelen ongelijke beloningen tussen mannen en vrouwen een minder belangrijk rol 
dan de variatie bij mannen onderling en vrouwen onderling. Hoewel de 
ongelijkheid in uurloon tussen mannen en vrouwen eerst is toegenomen begin 
jaren negentig, is deze afgenomen in de tweede helft van de jaren negentig. 
Mogelijk verklaringen hiervoor zijn het hogere opleidingsniveau van vrouwen en 
de beleidsinspanningen voor een meer gelijke beloning voor mannen en vrouwen. 
Ook voor leeftijd en opleidingsniveau geldt dat de variatie in beloning binnen de 
onderscheiden categorieën groter is dan die tussen de categorieën. Bovendien is 
de laatste jaren, in navolging van de algemene trend, de ongelijkheid binnen 
leeftijdsgroepen toegenomen terwijl de variatie tussen categorieën is afgenomen. 
Dit geldt niet voor de verschillende opleidingsniveaus. Hoger opgeleiden hebben 
meer profijt kunnen trekken van de heersende krapte op de arbeidsmarkt dan lager 
opgeleiden. Als gevolg van de meer gunstige loonontwikkeling onder hoger 
opgeleiden is derhalve de ongelijkheid tussen de opleidingscategorieën 
toegenomen tussen 1998 en 2000. 
 
2.2.2 Inkomensmobiliteit op basis van panelgegevens 
Bij het verzamelen van gegevens voor het OSA-Arbeidsaanbodpanel worden zo 
veel mogelijk vraaggesprekken gevoerd met personen die twee jaar eerder reeds 
aan de enquête hebben deelgenomen. Dit betekent dat gegevens voor dezelfde 
personen worden verzameld op verschillende tijdstippen. Daardoor kunnen, naast 
algemene trends, ontwikkelingen op individueel niveau worden gemeten. 
Personen waarvoor informatie op verschillende tijdstippen beschikbaar is noemt 
men ook wel panelrespondenten. De gemiddelde stijging van het uurloon tussen 
1998 en 2000 voor de panelrespondenten die in beide golven werkzaam in 
loondienst waren, bedroeg ruim 13 procent. De genoteerde stijging komt hoger uit 

                                                 
4 Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens over bruto uurlonen uitgesplitst naar leeftijd uit: CBS, 
Statistisch Bulletin, 26 oktober 2000, pp. 18 en 19. 
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dan de groeicijfers op basis van cross-sectiegegevens die tabel 2.1. In deze laatste 
cijfers is namelijk het effect verwerkt dat het gevolg is van uitstroom van ouderen 
met een gemiddeld hoog loon en instroom van jongeren met een gemiddeld laag 
loon, en het effect van werkloos of arbeidsongeschikt worden.  
 
Binnen de groep werknemers met een betaalde werkkring blijkt de baanmobiliteit 
van grote invloed te zijn op de ontwikkeling van het netto uurloon. Vooral een 
baanwisseling lijkt te lonen in termen van inkomensgroei. Zo zagen de extern 
mobiele werknemers, dus werknemers die van werkgever zijn veranderd, hun 
uurloon met ongeveer 19 procent stijgen. Werknemers die een andere functie zijn 
gaan bekleden bij dezelfde werkgever zagen hun uurloon met 13 procent 
toenemen. Gemiddeld genomen is de loonstijging het laagste geweest voor de 
overige werknemers die niet van baan of functie zijn veranderd. Zij zagen hun 
uurloon met 12 procent stijgen.  
 
Figuur 2.1: Verandering van netto uurloon van 10 procent of meer tussen 1998 en 
2000, naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau 

 
Ongeveer acht procent van de werkenden maakte een daling mee van het uurloon. 
Daar staat tegenover dat bijna de helft het uurloon zag stijgen met meer dan 10 
procent (zie figuur 2.1). Van de werkende vrouwen was bij ruim de helft (55 
procent) het uurloon met meer dan 10 procent gestegen. Het overeenkomstig 
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percentage onder mannelijk werknemers was 42. Ook de panelgegevens 
suggereren dat de vrouwen van de heersende krapte hebben kunnen profiteren om 
hun inkomensachterstand in te lopen. Dit geldt ook voor de hoog opgeleiden, 
maar niet voor de laag opgeleiden. Voor slechts een kwart van hen geldt dat het 
uurloon met meer dan 10 procent is toegenomen. 
 
De loonmobiliteit, gemeten aan de hand van op individueel niveau waargenomen 
veranderingen in decielpositie tussen twee jaren (zie bijlage 3), lijkt gestaag te 
zijn toegenomen in de loop van de jaren negentig. Ook zijn de 
inkomensveranderingen, op- en neerwaarts, steeds groter geworden. Er lijkt dus 
sprake van een toename van de inkomensonzekerheid van werkenden. 
Werknemers aan de onderkant van de loonverdeling hebben geen kansen gezien 
hun inkomenspositie te verbeteren. Dit is niet zo verwonderlijk want werkgevers 
hebben minder behoefte aan laag dan aan hoog opgeleide werknemers. 
 

2.3 Secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
Behalve hun vaste maandelijkse netto loon ontvangt een groot aantal werknemers 
andere beloningen. Binnen die aanvullende beloningen kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen vergoedingen die als loon kunnen worden beschouwd 
(extra beloningselementen) en vergoedingen die een tegemoetkoming vormen in 
de onkosten die de werknemer moet maken. Tot de eerste groep behoort onder 
andere het verkrijgen van gratis of goedkope artikelen, via de werkgever, 
toeslagen voor ploegendienst, gratificatie, dertiende maand, tantième en 
winstdeling. De toegang tot een spaarloonregeling kan, gezien de voordelige 
fiscale behandeling, ook tot die eerste groep gerekend worden. Financieel 
voordeel vanwege een auto van de zaak, vergoeding voor woon-werkverkeer en 
een door de werkgever betaalde opleiding behoren tot de tweede categorie. 
Vergoedingen in de kosten voor kinderopvang horen daar ook bij. Deze 
vergoedingen zullen aan de orde komen bij de bespreking van arbeid en zorg in 
hoofdstuk 7. Informatie over deze beloningen laat zien dat bepaalde groepen 
werknemers (naar inkomen, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau) daarvan meer 
profiteren dan anderen. 
 
2.3.1 Extra beloningselementen 
Indien gekeken wordt naar de beloningselementen die als loon beschouwd kunnen 
worden, zijn er ten opzichte van 1998 geen grote veranderingen opgetreden (zie 
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Trendrapport Aanbod van Arbeid 1999). Uitzondering daarop is het percentage 
werknemers dat gratificatie of dertiende maand ontvangt. Dit percentage is 
gestegen van 23 procent in 1996 en 1998 naar 27 procent in 2000. De krappe 
arbeidsmarkt heeft dus niet alleen geresulteerd in een forse stijging van het 
arbeidsinkomen. Het bieden van deze aantrekkelijke vorm van 
inkomensaanvulling is duidelijk ingezet in de strijd tegen de krapte, voornamelijk 
onder hoog opgeleiden. In 1998 ontving 27 van de hoog opgeleiden (wo) 
gratificatie of dertiende maand. Dit percentage in anno 2000 gelijk aan 39 (zie 
tabel 2.3). Dat financiële aanvullende beloningen ingezet worden tegen de krapte 
onder hoog opgeleiden valt ook af te lezen uit de stijging van het percentage hoog 
opgeleiden dat winstdeling of tantièmes ontvangt: van 16 procent in 1998 naar 21 
procent in 2000. Dit is de grootst genoteerde stijging in die periode onder de hier 
onderscheiden groepen.  
 

Tabel 2.3: Additionele beloningselementen in 2000 (percentage werkenden dat het 
beloningselement heeft) 

 Goedkope 
artikelen 

Toeslag 
ploegendienst

Gratificatie of 
dertiende 

maand 

Winstdeling 
of tantième 

Spaarloon 
regeling 

Totaal 19 13 27 16 55 

Geslacht      
man 20 13 32 21 63 
vrouw 18 12 21 9 46 

Netto loonklasse      
<ƒ1500 20 9 14 5 23 
ƒ1500-ƒ2500 21 15 21 11 44 
ƒ2500-ƒ3500 20 17 26 20 62 
≥ƒ3500 18 9 39 22 77 

Leeftijd      
16-24 jaar 25 11 22 12 30 
25-34 jaar 22 14 26 18 58 
35-44 jaar 20 15 30 16 57 
45-54 jaar 15 11 25 14 61 
55-64 jaar 8 6 27 12 51 

Opleidingsniveau      
lo 14 14 22 16 40 
vbo/mavo 23 15 24 14 46 
mbo/havo/vwo 22 15 29 16 56 
hbo 10 9 24 14 64 
wo 15 4 39 21 71 
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Opmerkelijk is ook dat het percentage vrouwelijke werknemers dat gratificatie of 
dertiende maand ontvangt substantieel is toegenomen van 14 procent in 1998 naar 
21 procent in 2000. Ondanks die stijging blijft het percentage vrouwen dat 
financiële vergoedingen ontvangt in de vorm van dertiende maand, gratificatie, 
winstdeling of tantième significant lager dan bij mannen: 25 procent van de 
werkende vrouwen ontvangt een of meer van deze beloningen, tegen 43 procent 
van de mannen. Ook onder voltijdsmedewerkers blijft dit man/vrouw-verschil 
overeind. Nochtans, het verschil tussen mannen en vrouwen verdwijnt wanneer, 
naast de werktijd ook gecontroleerd wordt voor leeftijd, opleidingsniveau en de 
sector van activiteit. Van discriminerend gedrag van de werkgevers op dit vlak 
lijkt dus geen sprake te zijn. 
 
Vooral jongere werknemers profiteren van goedkope of gratis artikelen 
aangeboden door de werkgever. Hoger opgeleide werknemers profiteren minder 
vaak van dergelijke aanbiedingen dan laag opgeleiden. Voor hoog opgeleide 
werknemers spelen andere voordelen, zoals winstdeling of tantième en gratificatie 
of dertiende maand, een grotere rol.  
Het zijn overigens ook vooral de hoge inkomens die profiteren van gratificatie of 
dertiende maand en winstdeling of tantième. Bij financieel voordeel uit 
winstdeling of tantième zijn de verschillen naar opleidingsniveau echter klein en 
niet significant. 
 
Spaarloonregelingen zijn een aantrekkelijke vorm van beloning. Van alle 
werknemers maakt 55 procent gebruik van een spaarloonregeling. Door de fiscale 
aantrekkelijkheid van de regeling wordt deze vooral gebruikt door werknemers 
met een hoog netto loon of een hoog opleidingsniveau. 
 
2.3.2 Onkostenvergoedingen 
De door de werkgever betaalde onkostenvergoedingen zijn primair vergoedingen 
van kosten die de werknemer moet maken bij de uitoefening van zijn beroep. 
Deze vergoedingen kunnen daarnaast duiden op additionele beloningselementen. 
Zo kan, bijvoorbeeld, een door de werkgever betaalde opleiding, zeker wanneer 
het geleerde breder toepasbaar is dan alleen bij de eigen werkgever, in de 
toekomst te gelde worden gemaakt en aldus resulteren in een versnelde carrière, 
eventueel samengaand met een hogere inkomensgroei. Van een 
onkostenvergoeding vanwege het woon-werkverkeer kan in sommige gevallen 
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ook buiten het werk profijt worden getrokken. Wanneer werknemers een 
financiële vergoeding ontvangen in het kader van een autoregeling zal dat in de 
regel duiden op een auto van de zaak. Daarmee kunnen privé-kilometers voordelig 
worden afgelegd. In tabel 2.4 is weergegeven waar de door de werkgever 
toegekende onkostenvergoedingen terechtkomen. Daarbij is, evenals in tabel 2.3, 
een onderscheid gemaakt naar geslacht, inkomensklasse, leeftijd en opleiding. 
Van alle werknemers heeft 11 procent een autoregeling getroffen met de 
werkgever. De andere vormen van onkostenvergoedingen zijn echter meer 
gebruikelijk. 
 
Tabel 2.4: Onkostenvergoedingen in 2000 (percentage werkenden dat het 
beloningselement heeft) 

 Betaalde opleiding Autoregeling Woon-werkverkeer 

Totaal 42 11 38 

Geslacht    
man 47 17 40 
vrouw 36 4 36 

Netto loonklasse    
<ƒ1500 18 1 20 
ƒ1500-ƒ2500 38 4 34 
ƒ2500-ƒ3500 46 9 45 
≥ƒ3500 55 24 45 

Leeftijd    
16-24 jaar 38 6 35 
25-34 jaar 45 13 41 
35-44 jaar 46 10 39 
45-54 jaar 39 10 39 
55-64 jaar 25 13 25 

Opleidingsniveau    
lo 22 5 28 
vbo/mavo 36 8 32 
mbo/havo/vwo 42 10 42 
hbo 50 15 39 
wo 53 14 54 

 
Zoals te verwachte valt, worden deze onkostenvergoedingen relatief vaak 
ontvangen door werknemers met een hoog netto maandloon of opleidingsniveau. 
De autoregeling, bijvoorbeeld, lijkt bij uitstek een regeling waar de hogere 
inkomensgroepen profijt van hebben.  
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Het zijn vaker mannelijke dan vrouwelijke werknemers die deze vergoedingen 
ontvangen. Wat betreft het benutten van door de werkgever betaalde opleiding en 
het ontvangen van woon-werkverkeer vergoedingen verdwijnt echter dit verschil 
indien gecontroleerd wordt voor het aantal gewerkte uren.  
 
Ongeveer 38 procent van de werknemers ontvangt een onkostenvergoeding voor 
woon-werkverkeer. Een verklaring voor het gevonden patroon bij de woon-
werkvergoeding kan gelegen zijn in de gemiddeld grotere woon-werkafstand van 
de hogere inkomensgroepen. In de laagste inkomensklasse zijn vrouwen met een 
deeltijdbaan oververtegenwoordigd. Deze vrouwen werken vaker dichtbij hun 
woonplaats om betaalde arbeid en zorg voor kinderen beter te kunnen 
combineren. Omdat jongere en oudere werknemers ook vaker dichtbij hun 
werkplaats werken ontvangen zij ook minder vaak een onkostenvergoeding voor 
woon-werkverkeer. 
 
Een door de werkgever betaalde opleiding blijkt meer dan gemiddeld terecht te 
komen bij hoog opgeleiden en werknemers in de leeftijd tussen 25 en 44 jaar. 
Kennelijk achten werkgevers het minder rendabel om te investeren in het 
menselijk kapitaal van oudere werknemers en laag opgeleiden. Het zou echter ook 
kunnen dat onder deze groepen werknemers minder behoefte aan bijscholing 
bestaat. Ten opzichte van 1998 zijn de verschillen in het gebruik van deze 
onkostenvergoedingen marginaal. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op 
deelname aan cursussen en opleidingen. 
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3 Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Het arbeidsinkomen, dat in het vorige hoofdstuk centraal stond, is een vergoeding 
voor de door de werkende beschikbaar gestelde tijd, inzet en talenten. Volgens 
goed economisch gebruik omvat het loon ook een compensatie voor eventuele 
minder aantrekkelijke kenmerken van het werk. De eerstvolgende paragraaf van 
dit hoofdstuk heeft dit soort arbeidsomstandigheden als centraal thema: 
arbeidsomstandigheden die grosso modo als belastend kunnen worden 
aangemerkt. Hoe hebben arbeidsomstandigheden zich over de afgelopen jaren 
ontwikkeld? Wie verrichtten lichamelijk of geestelijk zwaar werk en in welke 
sectoren vond dat het meeste plaats? In paragraaf 3.3 wordt vervolgens gekeken 
naar de tevredenheid van werknemers met hun baan en met de bijbehorende 
beloning. Paragraaf 3.4 gaat in het kort in op de informatie over langdurig 
ziekteverzuim in de meest recente OSA-Arbeidsaanbodenquête 
 
3.2 Arbeidsomstandigheden en kenmerken van banen 
 
Sinds de eerste golf van het OSA-Arbeidsaanbodpanel is aan de werkende 
respondenten een lijst van mogelijk als belastend ervaren baankenmerken 
voorgelegd met als vraag of deze wel of niet van toepassing zijn op hun 
werksituatie. De vraagstelling is sinds 1994 niet meer gewijzigd, zodat in deze 
 
Tabel 3.1: Ontwikkeling arbeidsomstandigheden over de jaren 1994-2000  
(als percentage werkenden met genoemde kenmerken) 

 1994 1996 1998 2000 

Stank lawaai tocht hoge/lage temperaturen 35,6 35,7 35,3 34,6 
Werk met gevaarlijke stoffen 18,6 18,3 17,4 16,2 
Werk onder gevaarlijke omstandigheden 18,1 17,3 17,5 15,5 
Lichamelijk zwaar werk 32,5 31,2 32,4 29,6 
Geestelijk zwaar werk 48,0 47,0 48,9 47,2 
Lopende band 3,5 3,6 3,4 2,2 
Herhaling dezelfde eenvoudige werkzaamheden 31,6 29,4 26,6 22,6 
Onregelmatige werktijden (door werkgever bepaald) 27,1 27,0 25,2 23,8 
Ploegendienst of wisselende diensten 18,5 17,6 16,3 17,7 
Werk buiten vak of beroep 13,9 14,3 17,5 18,7 
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dataset van de genoemde kenmerken vanaf 1994 goed vergelijkbare gegevens 
beschikbaar zijn, voor sommige zelfs vanaf 1985. Tabel 3.1 geeft voor de 
belangrijkste van deze kenmerken weer welk percentage van de werkenden  
– werknemers in loondienst en zelfstandigen – aangeeft dat deze van toepassing 
zijn op hun werk. Werk met gevaarlijke stoffen en werken onder gevaarlijke 
omstandigheden laten een geleidelijk dalende tendens zien. Werken onder 
belastende omstandigheden (stank, lawaai, tocht, hoge of juist lage temperaturen) 
neemt over deze periode echter nauwelijks af.  Het percentage werkenden dat zegt 
dat hun werk lichamelijk zwaar is, is in 2000 lager dan in 1998, maar dat was het 
in 1996 ook terwijl het in 1994 op hetzelfde niveau lag als in 1998. Van een 
duidelijke trendmatige ontwikkeling kan daarom niet gesproken worden. Wel zien 
we een duidelijke dalende trend in het aantal banen waarin sprake is van herhaling 
van dezelfde eenvoudige werkzaamheden. In 2000 is dat nog maar het geval in 23 
procent van de banen, 10 procentpunten minder dan in 1994. Deze trend  
– complementair aan een toename van de complexiteit van arbeid – is nog 
duidelijker zichtbaar als we de vergelijkbare gegevens uit twee eerdere golven 
ernaast zetten: in 1992 was herhaling van dezelfde eenvoudige werkzaamheden 
nog van toepassing op 35 procent van de banen, twee jaar daarvoor zelfs voor 
ruim 38 procent. Door de werkgever bepaalde onregelmatige werktijden kwamen 
in 1998, mogelijk onder druk van de krappe arbeidsmarkt, duidelijk minder voor 
dan in de twee voorafgaande golven. In 2000 is dit percentage verder gedaald.  
 
Opvallend is de toename van het aantal werkenden dat aangeeft ‘buiten vak of 
beroep’ werkzaam te zijn. In het vorige OSA-trendrapport Aanbod van Arbeid 
werd de schaarste aan gekwalificeerd personeel als mogelijke verklaring naar 
voren gebracht. Op een krappe arbeidsmarkt zouden bedrijven – vaker dan op een 
ruime arbeidsmarkt – de toevlucht kunnen nemen tot het om- of bijscholen van 
oude en nieuwe werknemers voor functies waarvoor zij bij een ruimere 
arbeidsmarkt niet in aanmerking zouden komen. Dit zou met name gelden voor 
hogere of meer gespecialiseerde functies. Daarentegen kunnen werkgevers op een 
ruime arbeidsmarkt van sollicitanten op maat gesneden vooropleiding en ervaring 
verlangen en eventueel kwalificatievereisten verhogen. Bijgevolg zouden 
werknemers die zeggen buiten hun vak of beroep werkzaam te zijn, op een ruime 
arbeidsmarkt vaker in de lagere functies te vinden zijn dan op een krappe 
arbeidsmarkt. Deze hypothese vond en vindt steun in de informatie uit de OSA-
enquêtes: het grotere aantal werkenden ‘buiten vak of beroep’ in 1998 en 2000 
blijkt vooral het gevolg van een toename daarvan in middelbare, hoge en 
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wetenschappelijke functies. Opvallend is overigens dat een vergelijkbare toename 
van ‘werk buiten vak of beroep’ niet zichtbaar was op de krappe arbeidsmarkt in 
het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Tussen 1985 en 1996 lag het 
aandeel hiervan vrij stabiel op 13 à 14 procent van de werkenden. 
 
Tabel 3.2: Arbeidsomstandigheden en kenmerken van banen in 2000 naar 
geslacht (in procenten) 

 Totaal Geslacht 

  Mannen Vrouwen 

Stank lawaai tocht hoge/lage temperaturen 34,6 39,2 29,3 
Werk met gevaarlijke stoffen 16,2 20,9 10,7 
Werk onder gevaarlijke omstandigheden 15,5 22,4 7,4 
Lichamelijk zwaar werk 29,6 28,5 30,9 
Geestelijk zwaar werk 47,2 50,1 43,8 
Lopende band 2,2 2,5 2,0 
Herhaling dezelfde eenvoudige werkzaamheden 22,6 19,0 26,8 
Onregelmatige werktijden (door werkgever bepaald) 23,8 24,3 23,1 
Ploegendienst of wisselende diensten 17,7 17,0 18,5 
Werk buiten vak of beroep 18,7 17,8 19,7 

 
In tabellen 3.2 en 3.3 zijn de percentages waarmee genoemde baankenmerken in 
2000 voorkwamen, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Fysiek belastende 
werkomstandigheden (stank, lawaai, tocht, hoge of lage temperaturen en werk met 
gevaarlijke stoffen of onder gevaarlijke omstandigheden) komen bij mannen 
duidelijk vaker voor dan bij vrouwen. Deze kenmerken zien we inderdaad het 
vaakst terug in ‘mannensectoren’ als landbouw, industrie, bouwnijverheid en 
transport. Werk dat in algemene zin als ‘lichamelijk zwaar’ wordt aangemerkt, 
komt in deze sectoren eveneens veel voor, maar ook in de sector Zorg en Welzijn. 
Ongeveer de helft van de werkenden in Zorg en Welzijn geeft aan dat hun baan 
lichamelijk zwaar werk behelst. Voor de economie als geheel komt daarmee het 
percentage ‘lichamelijk zwaar werk’ bij vrouwen net iets boven dat van mannen. 
In 1998 kwam dit nog iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar in de 
tussenliggende twee jaren is het aandeel van lichamelijk zwaar werk bij mannen 
met ruim vier procentpunten gedaald. Bij vrouwen is het in deze periode eveneens 
gedaald, maar met minder dan een procentpunt. Overigens valt op dat bij mannen 
de eerste vijf in de tabel genoemde belastende baankenmerken tussen 1998 en 
2000 met 3 à 4 procentpunten zijn afgenomen. Bij vrouwen is bij deze kenmerken 
op zijn best sprake van een lichte daling, terwijl het percentage banen met stank, 
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lawaai, tocht en extreme temperaturen onder vrouwen met ruim vier 
procentpunten is gestegen. 
 
Tabel 3.3: Arbeidsomstandigheden en kenmerken van banen in 2000 naar 
opleidingsniveau (in procenten) 

 Niveau hoogst voltooide dagopleiding 

 lo vbo/ 
mavo 

mbo/ 
havo/ 
vwo 

hbo wo 

Stank lawaai tocht hoge/lage temperaturen 61,4 45,7 34,9 20,8 16,4 
Werk met gevaarlijke stoffen 17,4 19,5 18,3 11,4 7,3 
Werk onder gevaarlijke omstandigheden 23,3 20,6 16,4 9,6 4,1 
Lichamelijk zwaar werk 41,8 42,7 30,2 16,0 8,5 
Geestelijk zwaar werk 27,1 34,3 47,9 63,2 57,2 
Lopende band 6,9 4,1 1,6 0,4 1,0 
Herhaling dezelfde eenvoudige 
   werkzaamheden 42,9 34,6 23,7 7,8 2,5 

Onregelmatige werktijden (door werkgever 
   bepaald) 27,5 25,5 26,2 18,6 18,7 

Ploegendienst of wisselende diensten 18,5 22,1 21,6 10,3 3,1 
Werk buiten vak of beroep 12,9 18,5 19,1 18,0 22,3 

 
Werk waarin dezelfde eenvoudige werkzaamheden worden herhaald is tussen 
1998 en 2000 bij vrouwen het sterkst in belang afgenomen (een daling van ruim 
zes procentpunten, tegen nog geen drie procentpunt bij mannen) maar blijft bij 
vrouwen het meest voorkomen. Iets meer dan de helft van de werkende mannen 
vindt zijn werk geestelijk zwaar. Voor vrouwen geldt dat minder vaak, zij het dat 
vrouwen op dit punt goed bezig zijn hun achterstand in te lopen. Het verschil 
tussen de percentages bij mannen en bij vrouwen daalde tussen 1998 en 2000 van 
elf procent naar zes procent. 
 
Zoals tabel 3.3 laat zien, is er ook een sterke samenhang de baankenmerken en het 
niveau van de hoogst voltooide dagopleiding. De fysiek belastende 
werkomstandigheden komen, zoals te verwachten was, het meest voor in de 
laagste opleidingscategorieën, evenals lopendebandwerk en herhaling van 
dezelfde eenvoudige werkzaamheden. Geestelijk zwaar werk komt juist het meest 
voor bij respondenten met een hogere beroepsopleiding of een universitaire graad.  
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Werk dat buiten het eigen vak of beroep ligt, komt eveneens meer voor onder 
respondenten met een hoger opleidingsniveau. Opvallend is dat dit patroon niet 
spoort met de verdeling over beroepsniveaus. Werken buiten vak of beroep 
gebeurt naar verhouding juist het meest in banen op elementair en laag niveau. 
Door de bank genomen gaat het hierbij dus om mensen die beneden hun 
opleidingsniveau werken. Toch zien we in de gegevens voor 1998 en 2000 een 
duidelijk hoger percentage werkenden in banen op hoog en wetenschappelijk 
niveau die zeggen buiten hun vak of beroep werkzaam te zijn dan in de 
voorafgaande golven. Kennelijk heeft de krappe arbeidsmarkt ertoe geleid dat  
meer mensen buiten hun (oorspronkelijk) vak of beroep werkzaam zijn zonder dat 
dit op een lager beroepsniveau is. Overigens is het percentage op hoog of 
wetenschappelijk beroepsniveau, maar buiten het eigen vak of beroep werkzame 
personen in 2000 weer iets afgenomen ten opzichte van 1998. Dit zou goed 
verklaard kunnen worden uit het feit dat werkgevers aanvankelijk naar interne 
oplossingen zochten voor onvervulbare vacatures, maar met het aanhouden van de 
krapte weer zijn teruggevallen op het beloningsinstrument (zie de grote toename 
van de uurlonen in het vorige hoofdstuk). 
 
Zoals tabel 3.1 al liet zien, is het aantal werkenden dat met ploegendienst en 
wisselende diensten te maken heeft na een periode van geleidelijke daling tussen 
1998 en 2000 weer licht gestegen. Deze stijging komt volledig voor rekening van 
de drie middelste opleidingsgroepen. Onder werkenden met hoogstens lagere 
school en werkenden met een universitaire opleiding is dit soort werk in belang 
afgenomen. 
 
De aanwezigheid van genoemde arbeidsomstandigheden en baankenmerken 
verschilt sterk tussen bedrijfstakken. De fysiek belastende omstandigheden doen 
zich vooral voor in de landbouw, de industrie en de bouwnijverheid. Geestelijk 
zwaar werk vinden we het meest in de quartaire sector en daarbinnen het meest in 
het onderwijs: ruim tweederde van de mensen die in deze deelsector werkzaam 
zijn, noemt het werk geestelijk zwaar. Voor de quartaire sector als geheel geldt dit 
voor ruim zestig procent van de werknemers. Deze percentages zijn bovendien in 
de twee jaren tussen 1998 en 2000 gestegen, terwijl dit in de marktsector 
aanmerkelijk is gedaald. Onregelmatige – door de werkgever bepaalde – 
werktijden en ploegendiensten komen vooral in de transportsector voor. 
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Mensen zitten niet voor hun leven aan deze baankenmerken vast. Dat ervaren 
arbeidsomstandigheden aan verandering onderhevig zijn, blijkt uit het feit dat 
nagenoeg alle genoemde baankenmerken het meest voorkomen bij werkenden 
jonger dan 35 jaar. Alleen geestelijk zwaar werk komt het meest voor bij 35- tot 
55-jarigen. De verdeling van geestelijk zwaar werk over leeftijdsklassen van 10 
jaar is in figuur 3.1 afgezet tegen het geleidelijk dalende leeftijdspatroon van 
lichamelijk zwaar werk. Opvallend is dat tussen 1998 en 2000 de top van de 
verdeling van het aandeel werkenden met ‘geestelijk belastend’ werk naar rechts 
is geschoven, terwijl ‘lichamelijk belastend’ werk in dezelfde periode juist bij 
oudere werknemers sterk is afgenomen en voor jonge werkenden nagenoeg 
constant is gebleven. 
 
Figuur 3.1: Lichamelijk en geestelijk zwaar werk naar leeftijdscategorieën (in 
procenten) 
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De mate waarin werkenden bepaalde baankenmerken kunnen kwijtraken of 
verwerven, wordt samengevat in de ontsnappings- en insluitingskansen in tabel 
3.4. De ontsnappingskans bij een bepaald baankenmerk is gedefinieerd als het 
percentage van de werkenden met dat kenmerk dat twee jaar later aangeeft dat het 
kenmerk niet meer van toepassing is. Het percentage van de werkenden zonder 
dat kenmerk dat dit twee jaar later wel blijkt te hebben, is de insluitingskans. De 
kansen in tabel 3.4 zijn berekend door de situatie in 1998 te vergelijken met de 
situatie in 2000. 
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Tabel 3.4: Verandering van arbeidsomstandigheden en kenmerken van banen op 
individueel niveau 1998-2000 (percentage van werkenden met respectievelijk 
zonder het genoemde kenmerk) 

 Ontsnappings-
kans (%) 

Insluitings- 
kans (%) 

Stank lawaai tocht hoge/lage temperaturen 33,5 18,2 
Werk met gevaarlijke stoffen 39,9 6,6 
Werk onder gevaarlijke omstandigheden 44,2 8,1 
Lichamelijk zwaar werk 29,9 12,0 
Geestelijk zwaar werk 27,8 28,7 
Lopende band 68,7 1,0 
Herhaling dezelfde eenvoudige werkzaamheden 50,4 12,1 
Ploegendienst of wisselende diensten 29,6 7,7 
Onregelmatige werktijden (door werkgever bepaald) 43,6 11,3 
Werk buiten vak of beroep 56,9 12,2 

 
Alleen voor geestelijk zwaar werk zijn de ontsnappingskans en de insluitingskans 
ongeveer gelijk. Voor de andere kenmerken is de ontsnappingskans veel groter 
dan de insluitingskans. Vooral voor lopendebandwerk geven ontsnappings- en 
insluitingskans aan dat dit soort werk nagenoeg alleen onder jongeren voorkomt. 
De bij andere baankenmerken toch nog hoge insluitingskansen maken duidelijk 
dat voor een aantal kenmerken het proces van ontsnapping en insluiting meer 
dynamiek vertoont dan in de geleidelijk dalende leeftijdspatronen (zoals voor 
lichamelijk zwaar werk in figuur 3.1) zichtbaar is. Globaal genomen zijn de 
ontsnappingskansen in de periode tussen 1998 en 2000 toegenomen en de 
insluitingskansen gedaald. De uitzondering hierop zijn ploegendiensten en 
wisselende diensten: de insluitingskans is van zes naar acht procent gestegen en 
de ontsnappingskans is van 34 naar 30 procent gedaald. 
 
Natuurlijk worden niet alle genoemde baankenmerken en werkomstandigheden in 
dezelfde mate als belastend ervaren. Werkzaam zijn buiten vak en beroep kan een 
keuze van de werknemer zelf zijn. Andere kenmerken, zoals werken met 
gevaarlijke stoffen zijn tot op zekere hoogte onlosmakelijk verbonden met het 
soort werk dat iemand doet. Om hierop enig zicht te krijgen is in de enquête in 
2000 voor het eerst gevraagd of van toepassing zijnde kenmerken als belastend 
worden ervaren. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen ‘erg belastend’ en 
‘enigszins belastend’. Geestelijk zwaar werk komt met 47 procent het meest voor, 
maar zelfs als we alleen de werkenden meetellen die aangeven dit als belastend te 
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ervaren, komt dit kenmerk met 35 procent – ruim eenderde van de respondenten – 
meer voor dan de overige kenmerken, ongeacht of deze belastend worden 
genoemd of niet. Figuur 3.2 geeft een overzicht voor alle genoemde kenmerken. 
 
Afgezien van lopendebandwerk, dat slechts bij twee procent van de werkenden 
voorkomt en nauwelijks belastend wordt genoemd, is werken buiten vak of beroep 
het minst belastend van de genoemde kenmerken. Geestelijk en lichamelijk zwaar 
werk zijn relatief de meest belastende kenmerken: van de werkenden waarbij deze 
kenmerken voorkomen ervaart slechts een kwart van de werknemers deze niet als 
belastend. Lichamelijk zwaar werk wordt door twintig procent van deze 
werknemers ‘erg belastend’ genoemd, bij geestelijk zwaar werk geldt dit voor 
vijftien procent. 
 
 
Figuur 3.2: Zijn de baankenmerken (enigszins) belastend? (als percentages van 
alle werkenden) 
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3.3 Tevredenheid 
 
Minder aantrekkelijke arbeidsomstandigheden hoeven op zich niet tot 
ontevredenheid te leiden. Minder aangename arbeidsomstandigheden kunnen  
worden gecompenseerd door een hogere beloning. Vaak hangen de 
omstandigheden ook samen met beroep of de functie van de respondent.  
 
In het OSA-Arbeidsaanbodpanel is aan werkenden gevraagd of zij alles bijeen 
genomen tevreden zijn met hun baan. Daarnaast is gevraagd wat de respondenten 
vinden van de hoogte van hun loon. Tabel 3.5 laat zien hoe de daaruit afgeleide 
baan- en loontevredenheid zich in de periode van 1988 tot en met 2000 hebben 
ontwikkeld. Onder baantevredenheid wordt het percentage werkenden verstaan 
dat zegt tevreden of zeer tevreden te zijn met hun baan. Loontevredenheid is 
gedefinieerd als het percentage van de werkenden dat het loon hoog of tamelijk 
hoog vindt. 
 
Tabel 3.5: Ontwikkeling baan- en loontevredenheid over de jaren 1988-2000 (in 
procenten van de werkenden) 

 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

Tevreden of zeer tevreden met baan 89,2 91,0 92,9 92,0 91,4 89,9 91,5 

Vindt loon hoog of tamelijk hoog 49,8 53,3 53,1 53,3 52,7 50,6 49,3 

 
Beide tevredenheidsmaatstaven stijgen over de eerste jaren, bereiken hun top rond 
1992 en dalen sindsdien geleidelijk. Sinds 1998 is de baantevredenheid echter 
weer toegenomen, terwijl de loontevredenheid verder is gedaald. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat de in hoofdstuk 2 getoonde loonstijging achter blijft bij 
wat men gezien de krappe arbeidsmarktsituatie verwachtte. 
 
Opvallend is dat de daling van de loontevredenheid volledig voor rekening komt 
van de vrouwen, terwijl het loon van vrouwen tussen 1998 en 2000 het sterkst is 
gestegen. Zoals tabel 3.6 laat zien, vond in 2000 slechts 43 procent van de 
werkende vrouwen hun loon hoog of tamelijk hoog, tegen 55 procent bij hun 
mannelijke collega’s.  
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Tabel 3.6: Tevredenheid over baan en loon naar geslacht, opleiding en leeftijd 

 Baantevredenheid Loontevredenheid 

 (% tevreden of zeer 
tevreden) 

(% vindt loon hoog of 
tamelijk hoog) 

Totaal 91,5 49,3 

Geslacht   
mannen 92,0 54,7 
vrouwen 90,8 42,9 

Opleiding   
lo 94,3 36,0 
vbo/mavo 92,2 42,4 
mbo/havo/vwo 91,0 49,2 
hbo 89,7 53,0 
wo 95,2 74,3 

Leeftijd   
jonger dan 25 90,9 43,7 
25 t/m 34 90,0 48,5 
35 t/m 44 92,6 52,1 
45 t/m 54 91,8 49,2 
55 en ouder 92,5 47,9 

 
De baantevredenheid is gemiddeld erg hoog en verschilt niet significant naar 
leeftijd, geslacht of opleiding. Daarentegen is de gemiddelde loontevredenheid 
aanmerkelijk lager. De loontevredenheid vertoont een sterke samenhang met het 
opleidingsniveau. In 2000 is deze samenhang bovendien sterker dan twee jaar 
eerder. Onder werkenden met een wetenschappelijke opleiding is de 
loontevredenheid tussen 1998 en 2000 gestegen van 67 naar 74 procent. Van de 
werkenden met alleen lager onderwijs is de loontevredenheid in dezelfde periode 
gedaald van 44 naar 36 procent. In hoofdstuk 2 bleek dat de lonen van deze groep 
werkenden tussen 1998 en 2000 het minst zijn gestegen. De verschillen in 
loontevredenheid weerspiegelen inderdaad in belangrijke mate de verschillen in 
het feitelijk ontvangen uurloon, zoals figuur 3.3 laat zien. Anders dan voor de 
baantevredenheid – waarbij het mediane inkomen van zeer tevreden respondenten 
niet significant verschilt van dat van de minst tevredenen – is bij loontevredenheid 
een sterk positieve samenhang zichtbaar. 
 
 



 45

Figuur 3.3: Mediaan netto uurloon afgezet tegen tevredenheid over de baan en 
tevredenheid over de beloning 
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Figuur 3.4 laat zien hoe baan- en loontevredenheid verschillen tussen 
bedrijfstakken. In de vorige paragraaf werd opgemerkt dat fysiek belastende 
werkomstandigheden vooral in de landbouw en de bouwnijverheid voorkomen. 
Uitgerekend deze twee sectoren kennen de hoogste baantevredenheid, al zijn de 
verschillen tussen de sectoren betrekkelijk klein. Ook in de quartaire sector is 92 
procent van de werknemers tevreden tot zeer tevreden, een toename met twee 
procentpunt ten opzichte van 1998. Tussen 1998 en 2000 is de baantevredenheid 
in de landbouw het sterkst gedaald: van 96 naar 93 procent.  
 
De loontevredenheid laat grotere verschillen tussen bedrijfstakken zien. In de 
zakelijke dienstverlening en de industrie vindt 56 à 57 procent van de werkenden 
hun loon hoog of tamelijk hoog. In de handel en de quartaire sector ligt dat met 46 
procent beduidend lager en in de landbouw beoordeelt maar 40 procent het loon 
als hoog of tamelijk hoog.  
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Figuur 3.4: Tevredenheid met baan en loon naar bedrijfssector (in procenten) 
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De tevredenheidsmaatstaven zijn in figuur 3.5 afgezet tegen de ervaren 
werkomstandigheden. Fysiek belastende omstandigheden vertonen geen 
noemenswaardig verband met baantevredenheid. Dat geldt ook voor werk dat als 
geestelijk zwaar wordt aangemerkt. Wel is het percentage respondenten dat zeer 
tevreden is significant lager als de werkomstandigheden fysiek belastend zijn. De 
baankenmerken die overeenkomen met de laagste baantevredenheid zijn ‘lopende-
bandwerk’ en ‘herhaling van dezelfde eenvoudige werkzaamheden’. Van de 
werknemers met door de werkgever bepaalde onregelmatige werktijden is 94 
procent tevreden tot zeer tevreden over hun baan. 
  
Opnieuw toont de tevredenheid met het loon een grotere variatie over de 
onderscheiden arbeidsomstandigheden en baankenmerken. Van de werkenden die 
aangeven dat hun werk geestelijk zwaar is, vindt ruim 52 procent dat zij een hoog 
of tamelijk hoog loon ontvangen. Van de werkenden met lichamelijk zwaar werk 
deelt maar 38 procent die mening. De loontevredenheid is, met 36 procent, het 
laagst bij werk dat herhaling van dezelfde eenvoudige werkzaamheden behelst. 
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Figuur 3.5: Tevredenheid met baan en loon naar baankenmerken 
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3.4 Ziekteverzuim 
 
De ziekteverzuimstatistieken van het CBS laten zien dat het ziekteverzuim 
(inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof) in de private sector tussen 1993 en 
1997 gedaald is van gemiddeld 6,7 procent naar 5,1 procent van de werktijd. De 
Wet Terugdringing Ziekteverzuim (WTZ) uit 1994 en de daarop volgende verdere 
privatisering in 1996 leken effect te sorteren. Sindsdien is het verzuimpercentage 
echter weer gestegen tot 6,0 procent in 1999 en 6,1 procent in 2000.  
 
In het OSA-Arbeidsaanbodpanel is de respondenten met een betaalde werkkring 
een aantal vragen over ziekteverzuim gesteld. Hierbij is zwangerschaps- en 
bevallingsverlof niet tot het ziekteverzuim gerekend. Anders dan in eerdere 
golven is uitsluitend naar langdurig ziekteverzuim gevraagd, dat wil zeggen: 
aaneengesloten periodes van ziekteverzuim van twee weken of langer in het 
kalenderjaar 1999. 
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Tabel 3.7: Langdurig ziekteverzuim en soort aandoening uitgesplitst naar 
persoonlijke kenmerken (als percentage van de werkenden, respectievelijk 
percentage van de werkenden met langdurig ziekteverzuim) 

 Langdurig ziekteverzuim   waarvan:   

 (2 weken of langer) Lichamelijk Psychisch Beide 

Totaal 14,2 76,2 10,6 13,1 

Geslacht     
mannen 14,0 78,6 11,0 10,4 
vrouwen 14,3 73,5 10,2 16,2 

Opleiding     
lo 20,4 93,1 6,9   
vbo/mavo 19,3 80,2 7,2 12,5 
mbo/havo/vwo 12,9 72,7 14,5 12,8 
hbo 10,9 73,7 10,1 16,2 
wo 5,8 41,3 26,2 32,5 

Leeftijd     
jonger dan 25 8,6 84,3 7,8 7,8 
25 tot 35 10,1 73,1 14,0 12,9 
35 tot 45 16,5 76,6 12,2 11,3 
45 tot 55 16,6 75,7 8,1 16,2 
55 en ouder 20,2 78,6 7,1 14,3 

 
Tabel 3.7 geeft een overzicht van het percentage werkenden dat in 1999 langdurig 
ziekteverzuim kende. Dit percentage is uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsniveau (hoogste voltooide dagopleiding). Bovendien is de respondenten 
gevraagd of de aard van de ziekte lichamelijk, geestelijk of een combinatie van 
beide was. Ongeveer 14 procent van de werkenden is in 1999 voor een 
aaneengesloten periode van minstens twee weken thuis gebleven. In ruim 
driekwart van deze gevallen was de aanleiding een fysieke aandoening, in elf 
procent van de gevallen een psychische aandoening en in 13 procent een 
combinatie van beide. Het percentage langdurig ziekteverzuim verschilt niet 
significant tussen mannen en vrouwen. Wel is de aanleiding bij mannen vaker een 
fysieke aandoening en bij vrouwen vaker een combinatie van fysiek en psychisch. 
 
Lichamelijke aandoeningen die tot langdurig ziekteverzuim leiden, komen het 
meest voor bij laaggeschoolden en bij werkenden van 55 jaar of ouder. Aangezien 
langdurig ziekteverzuim om psychische redenen of een combinatie van 
psychische en fysieke redenen op alle opleidingsniveaus ongeveer even veel 
voorkomt, daalt het langdurig-verzuimpercentage met oplopend opleidingsniveau 
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en bestaat langdurig ziekteverzuim bij hogere opleidingsniveaus voor een groter 
gedeelte uit psychische aandoeningen. Langdurig ziekteverzuim komt het meest 
voor bij oudere werknemers.  
 
Tabel 3.8: Langdurig ziekteverzuim en soort aandoening uitgesplitst naar 
kenmerken bedrijf en aanstelling in 1999 (als percentage van de werkenden, 
respectievelijk percentage van de werkenden met langdurig verzuim) 

 Langdurig ziekteverzuim  waarvan:   

 (2 weken of langer) Lichamelijk Psychisch Beide 

Totaal 14,2 76,2 10,6 13,1 

Bedrijfsgrootte     
tot 10 werknemers 11,7 74,4 15,1 10,5 
10 tot 50 werknemers 14,2 78,8 10,4 10,8 
50 tot 100 werknemers 14,5 80,0 4,8 15,2 
100 of meer werknemers 15,5 73,5 11,6 14,8 

Deeltijd     
deeltijd kort (< 20 uur) 15,1 75,3 5,2 19,5 
deeltijd lang (20-34) 16,9 69,3 14,8 15,9 
fulltime (>34 uur) 13,7 78,0 11,6 10,4 

Aanstelling     
geen vaste aanstelling 10,9 71,6 17,4 11,1 
vaste aanstelling 14,9 77,0 9,5 13,5 

Werkzaam als     
ambtenaar 13,7 66,7 15,6 17,7 
loondienst 14,9 77,7 10,2 12,2 
zelfstandige 7,1 79,4 5,1 15,5 

Leidinggevend     
nee 15,4 75,1 11,9 13,0 
ja (minder dan 10) 11,4 76,5 6,1 17,4 
ja (10 of meer) 10,8 87,6 7,3 5,0 

 
In tabel 3.8 zijn de gegevens over langdurig ziekteverzuim uit het OSA-panel 
afgezet tegen kenmerken van het bedrijf en van de aanstelling. In kleine bedrijven 
komt langdurig ziekteverzuim duidelijk minder vaak voor. Langdurig 
ziekteverzuim om psychische redenen (al dan niet in combinatie met een fysieke 
aanleiding) komt voor bij drie procent van de werkenden in bedrijven met minder 
dan honderd werknemers. In de grotere bedrijven komt dit bij ruim vijf procent 
van de werkenden voor. Langdurig ziekteverzuim met louter lichamelijke 
oorzaken komt het minst voor bij bedrijven met minder dan tien werknemers, in 
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1999 bij 8 à 9 procent van de werkenden. Dit percentage ligt daar in de andere 
drie grootteklassen ongeveer drie procentpunten boven.  
 
Bij zelfstandigen en leidinggevenden is het langdurig-verzuimpercentage het 
laagst. Dit geldt zowel voor verzuim vanwege fysieke als psychische 
aandoeningen. Werknemers met een vaste aanstelling hebben gemiddeld meer 
langdurig ziekteverzuim, evenals deeltijdwerkers. Verder valt op dat het 
percentage langdurig ziekteverzuim bij ambtenaren iets beneden dat van 
werknemers in het particuliere bedrijfsleven ligt. Bij ambtenaren is het risico ten 
 
Tabel 3.9: Langdurig ziekteverzuim, tevredenheid en arbeidsomstandigheden (als 
percentage van de werkenden, respectievelijk percentage van de werkenden met 
langdurig verzuim) 

 Langdurig ziekteverzuim  waarvan: 

 (2 weken of langer) Lichamelijk Psychisch Beide 

Totaal 14,2 76,2 10,6 13,1 

Tevredenheid met baan     
zeer tevreden 12,3 80,0 9,8 10,2 
wel tevreden 14,4 78,2 8,7 13,2 
niet zo tevreden 18,0 55,0 19,2 25,9 
helemaal niet tevreden 29,3 59,6 29,9 10,5 

Oordeel over loon     
hoog 10,4 84,3   15,7 
tamelijk hoog 13,0 76,3 11,2 12,4 
niet zo hoog 14,6 78,6 9,9 11,6 
laag 20,0 66,2 15,6 18,2 

Werkomstandigheden     
stank lawaai tocht hoge/lage 
temperaturen 

18,6 80,0 8,7 11,3 

werk met gevaarlijke stoffen 18,3 83,0 8,0 9,0 
werk onder gevaarlijke 
omstandigheden 

20,1 82,4 9,9 7,7 

lichamelijk zwaar werk 19,4 79,8 8,6 11,5 
geestelijk zwaar werk 14,6 73,1 12,9 14,0 
lopende band 28,6 92,1 3,7 4,2 
herhaling dezelfde 
eenvoudige werkzaamheden 

18,9 80,2 6,0 13,8 

ploegendienst of wisselende 
diensten 

20,0 86,0 7,0 7,0 

onregelmatige werktijden 
(door werkgever bepaald) 

17,1 84,6 7,3 8,0 

werk buiten vak of beroep 15,4 74,4 12,5 13,2 
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gevolge van psychische aandoeningen relatief hoog, in de marktsector het risico 
ten gevolge van fysieke aandoeningen. Binnen de marktsector is het langdurig 
ziekteverzuim vooral hoog in de industrie en in de transportsector.  
 
Zoals tabel 3.9 laat zien, is langdurig ziekteverzuim sterk gecorreleerd met baan- 
en loontevredenheid. Van de (overigens kleine) groep werkenden die zeer 
ontevreden is over hun baan kende bijna dertig procent in 1999 langdurig 
ziekteverzuim. In tabel 3.9 is langdurig ziekteverzuim ook afgezet tegen de eerder 
in dit hoofdstuk beschreven werkomstandigheden en baankenmerken. Opvallend 
is dat onder de werkenden met geestelijk zwaar werk – waarvan driekwart dit ook 
als belastend te ervaren – het langdurig ziekteverzuim niet boven het gemiddelde 
ligt. Dat geldt ook voor ‘werk buiten vak of beroep’. Bij de overige kenmerken 
ligt het langdurig ziekteverzuim boven het gemiddelde. Bij dit hogere verzuim 
gaat het vrijwel uitsluitend om fysieke aandoeningen. 
 
Dat ziekteverzuim samenhangt met arbeidsomstandigheden en andere kenmerken 
van het bedrijf of het werk wil nog niet zeggen dat de oorzaak van het 
ziekteverzuim in belangrijke mate in het werk gelegen is. Ook bij aandoeningen 
waarvan de oorzaak niets met het werk te maken heeft, kunnen 
werkomstandigheden van invloed zijn op het aantal dagen dat verzuimd wordt. In 
de enquête is daarom aan de werkenden met langdurig ziekteverzuim in 1999 
gevraagd of de oorzaak hiervan geheel of gedeeltelijk in het werk of de 
werksituatie gelegen was. Bij ziekteverzuim door aandoeningen van psychische 
aard geven de respondenten in ruim 80 procent van de gevallen aan dat het werk 
de aandoening geheel of gedeeltelijk heeft veroorzaakt. Bij lichamelijke 
aandoeningen geldt dat voor slechts 28 procent. Bij een combinatie van fysieke en 
psychische factoren leggen de respondenten in bijna 70 procent van de gevallen 
de oorzaak geheel of gedeeltelijk bij werk of werksituatie. In tabel 3.10 is het 
percentage werkgerelateerd langdurig ziekteverzuim uitgesplitst naar een aantal 
persoonskenmerken en kenmerken van het werk. De eerste kolom geeft dit 
aandeel als percentage van alle werkenden, de tweede kolom als percentage van 
de respondenten die in 1999 een aaneengesloten periode van twee weken of langer 
wegens ziekte niet heeft kunnen werken. 
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Tabel 3.10: Oorzaak ziekteverzuim gelegen in werk of werksituatie (percentage 
van de werkenden respectievelijk van de werkenden met langdurig verzuim) 

 
Had in 1999 langdurig ziekteverzuim waarvan de 

oorzaak geheel of gedeeltelijk in het werk was 
gelegen 

 % van alle werkenden % van werkenden met 
langdurig verzuim 

Totaal 5,5 38,6 

Geslacht   
man 5,8 41,2 
vrouw 5,1 35,6 

Opleiding   
lo 6,3 31,0 
vbo/mavo 8,0 41,2 
mbo/havo/vwo 4,5 35,0 
hbo 4,2 39,1 
wo 3,0 52,2 

Leeftijd   
jonger dan 25 2,7 31,4 
25 tot 35 jaar 3,8 37,5 
35 tot 45 jaar 6,1 36,8 
45 tot 55 jaar 6,9 41,7 
55 tot 65 jaar 8,5 42,2 

Hoe werkzaam   
ambtenaar 5,9 43,5 
loondienst 5,6 37,4 
zelfstandige 2,9 40,7 

Leidinggevend   
nee 6,3 41,1 
ja (minder dan 10) 3,6 31,5 
ja (10 of meer) 3,0 27,7 

Arbeidsomstandigheden   
stank lawaai tocht hoge/lage temp. 6,9 37,2 
werk met gevaarlijke stoffen 6,4 34,9 
werk onder gevaarlijke omstandigheden 8,3 41,3 
lichamelijk zwaar werk 7,6 39,1 
geestelijk zwaar werk 5,8 40,0 
lopende band 9,1 31,8 
herhaling dezelfde eenvoudige 
werkzaamheden 

7,4 39,4 

ploegendienst of wisselende diensten 7,7 38,7 
onregelmatige werktijden (door werkgever 
bepaald) 

6,9 40,4 

werk buiten vak of beroep 6,7 43,3 
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In ruim drie van de vijf gevallen van langdurig ziekteverzuim ligt de oorzaak 
geheel buiten het werk. Van de overige gevallen ligt in de helft daarvan de 
oorzaak gedeeltelijk en in de andere helft volledig in het werk of de werksituatie. 
Hoewel langdurig ziekteverzuim bij mannen en vrouwen ongeveer even vaak 
voorkomt, ligt bij mannen de oorzaak van het verzuim vaker volledig in het werk. 
Bij mensen met een wetenschappelijke opleiding is het percentage waarvan de 
oorzaak van langdurig verzuim gedeeltelijk werkgerelateerd is opvallend hoog 
(52,2 procent). Gezien het lage langdurig-verzuimpercentage van deze groep is 
het (ten dele) aan werk te wijten langdurig verzuim in absolute termen lager dan 
dat van de overige opleidingscategorieën. Van de werkenden met een voltooide 
dagopleiding op vbo/mavo niveau had 8 procent in 1999 werkgerelateerd 
langdurig ziekteverzuim. In meer dan de helft van die gevallen was, volgens 
opgave van de werknemer, de oorzaak volledig in werk of werksituatie gelegen.  
 
Ook tussen leeftijd en werkgerelateerd langdurig ziekteverzuim is een duidelijk 
verband zichtbaar. In de oudste groep, 55- tot 65-jarigen, heeft 8,5 procent van de 
werkenden in 1999 twee weken of langer aaneengesloten werkgerelateerd 
ziekteverzuim gehad. Van de arbeidsomstandigheden en baankenmerken valt 
vooral het hoge werkgerelateerde verzuim bij lopendebandwerk en werk onder 
gevaarlijke omstandigheden op. Van de genoemde arbeidsomstandigheden is 
alleen bij ‘geestelijk zwaar werk’ de kans op werkgerelateerd langdurig verzuim 
niet hoger dan gemiddeld. Opvallend door onopvallendheid is de kans op 
langdurig (geheel of gedeeltelijk) werkgerelateerd ziekteverzuim in de zorg- en 
welzijnssector en in het onderwijs. Met 5,1 en 5,2 procent ligt deze kans beneden 
die van de gemiddelde werkende in de steekproef, zij het dat dit verschil niet 
significant is. 
 
Bij een vergelijking tussen bedrijfstakken valt met name op dat het toch al lage 
langdurig ziekteverzuim in de landbouw slechts in vijftien procent van de 
gevallen geheel of gedeeltelijk door het werk veroorzaakt is. De bouwnijverheid 
geeft het tegenovergestelde beeld: ook hier is het langdurig verzuim lager dan 
gemiddeld, maar in 61 procent daarvan ligt de oorzaak geheel of gedeeltelijk in 
werk of werksituatie. 
 
Tot slot is aan werkenden met werkgerelateerd langdurig verzuim gevraagd 
preciezer aan te geven in welke zin de oorzaak van het verzuim met het werk te 
maken had. Te hoge werkdruk wordt in eenderde van de gevallen genoemd en is 
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daarmee de meest genoemde oorzaak. Op de tweede plaats komt, met 30 procent, 
‘ongunstige werkomstandigheden’. Met 22 procent is ‘onenigheid met baas, chef 
of collega’s’ de als derde genoemde reden. Ter vergelijking: letsel door een 
bedrijfsongeval wordt in 12 procent van het werkgerelateerd langdurig 
ziekteverzuim als reden genoemd.  
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4 Zoekgedrag en arbeidsmobiliteit 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Op de arbeidsmarkt vinden er voortdurend verschuivingen plaats. Vanuit de 
werkgeverskant bekeken wordt deze dynamiek veroorzaakt door de vraag naar 
meer of nieuw – anders gekwalificeerd – personeel, of door het afstoten van 
overtollig personeel, als gevolg van veranderingen in het productieproces of op de 
afzetmarkt. Bezien vanuit de kant van de werknemer is de bestaande dynamiek op 
de arbeidsmarkt het gevolg van de instroom van schoolverlaters, werklozen en 
herintredende mannen en vrouwen en de uitstroom naar niet-participatie. Echter, 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt ook in sterke mate bepaald door 
baanwisselingen. Dergelijke baanwisselingen zijn van groot belang voor de 
continuïteit van de bedrijfsvoering omdat met name de bedrijfsspecifieke kennis 
van oudere uittredende werknemers niet kan worden vervangen door de generieke 
kennis van schoolverlaters en (her)intreders.  
 
Er zijn echter twee noodzakelijke voorwaarden voor het ontstaan van bewegingen 
op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats moeten er geschikte vacatures bestaan (zie 
hoofdstuk 1). Daarnaast moet bereidheid bestaan de arbeidsmarkt te betreden of 
van baan te veranderen. In dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan het 
zoekgedrag van de werklozen, de werkenden en de (her)intreders. In paragraaf 4.2 
staat het zoekgedrag van werkzoekenden zonder baan centraal. Hun persoonlijke 
inschatting van de kans om een betaalde werkkring te vinden wordt ook 
besproken. Het zoekgedrag van werkenden in loondienst komt in paragraaf 4.3 
aan de orde. Vervolgens wordt in paragraaf 4.4 ingegaan op de baan- en 
functiewisselingen van werknemers. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op de arbeidsmobiliteit die ontstaat als gevolg de instroom van 
(her)intreders op de arbeidsmarkt. 
 
4.2 Het zoekgedrag van werkzoekenden zonder baan 
 
Werkzoekenden zonder baan zijn mensen die hun arbeid aanbieden aan potentiële 
werkgevers. Hiermee kunnen werkgevers ontstane vacatures vervullen. De duur 
van het zoekproces zal in sterke mate afhangen van de behoeften van werkgevers 
aan nieuw personeel. Daarnaast is de zoekduur mede afhankelijk van de 
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marktwaarde van de kwalificaties van de werkzoekenden in relatie tot hun 
looneis. In het OSA-Arbeidsaanbodpanel wordt de arbeidsmarktpositie van 
respondenten afgeleid uit het feit of ze zichzelf als niet-participerend, 
werkzoekend zonder baan of werkend beschouwen. Zo gedefinieerd omvat de 
groep werkzoekenden zonder baan in september 2000 drie procent van de 
beroepsbevolking (zie ook hoofdstuk 1). In 1996 was dat percentage 4,3 procent. 
Onder vrouwen bedraagt dat percentage 4,2. Het percentage mannelijke 
werkzoekenden zonder baan is 2,3. Interessanter is echter om te weten of de 
werklozen direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Volgens Eurostat omvat 
deze groep 2,7 procent van de beroepsbevolking.5 Het gevonden percentage op 
basis van de OSA-data is vergelijkbaar: de werkzoekende werklozen die binnen 
twee weken kunnen beginnen maken 2,5 procent van de beroepsbevolking uit. De 
groep werkzoekenden zonder baan is dus relatief klein. Omwille van de 
betrouwbaarheid zullen we daarom hier beperkt gedetailleerde informatie over 
deze groep presenteren. 
 
Vrijwel alle werkzoekenden zonder baan in het OSA-bestand hebben wel eens in 
het verleden een betaalde baan gehad. Een kwart heeft wel eens een baan 
aanbieding gekregen, maar heeft die geweigerd. De helft van alle werkzoekenden 
zonder baan ontvangt een werkloosheids- of bijstandsuitkering.6 In 1998 was dat 
nog zestig procent. Deze daling is conform de door het CBS genoteerde daling 
van het aantal uitgekeerde werkloosheids- en bijstandsuitkeringen. Een mogelijke 
manier om een baan te zoeken is om zich in te schrijven bij het arbeidsbureau. In 
het vorige trendrapport noteerden wij een daling van het percentage 
werkzoekenden dat ingeschreven staat bij een arbeidsbureau. In 1998 stond 
driekwart van de werkzoekenden zonder baan ingeschreven bij het arbeidsbureau. 
Eind 2000 is dat percentage gedaald naar 62. De inschrijving bij het arbeidsbureau 
is echter maar één van de mogelijke zoekkanalen die benut kunnen worden om 
aan betaalde arbeid te komen. De belangrijkste activiteit die werkzoekenden 

                                                 
5 Eurostat baseert zich op CBS cijfers en hanteert de definitie van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO): personen zonder werk die betaald werk zoeken en onmiddellijk voor 
een betaalde werkkring beschikbaar zijn. Zie bijlage 2 voor een vergelijking van de OSA cijfers 
met de officiële CBS cijfers. 
 
6 Een kwart van de werkzoekenden zonder baan ontvangt een werkloosheidsuitkering. Nog eens 
een kwart ontvangt een bijstandsuitkering. Van alle werkzoekenden ontvangt ook een kwart een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Omdat sommige werkzoekenden zowel werkloosheids- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen komt het percentage dat een van de drie 
uitkeringssoorten ontvangt op 65 procent.  
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zonder baan ondernemen om betaald werk te zoeken is kijken  naar advertenties 
(35 procent). De populariteit van deze zoekmethode is vooral groot bij vrouwen. 
Reageren op advertenties (solliciteren) is de op één na belangrijkste zoekkanaal. 
Opmerkelijk is dat 16 procent van de werkzoekenden zonder baan geen 
zoekactiviteit ontplooit. 
 
Werkzoekenden zonder baan geven aan gemiddeld zeven keer te hebben 
gesolliciteerd in de afgelopen twaalf maanden. Mannen hebben in het afgelopen 
jaar ongeveer negen keer gesolliciteerd, vrouwen zes keer. Hiermee lijkt de 
sollicitatie-frequentie enigszins afgenomen te zijn ten opzichte van 1996 en 1998 
(was ongeveer 10 keer in de afgelopen 12 maanden). Een verklaring hiervoor is te 
vinden in het sterk toegenomen percentage werklozen dat als gevolg van afroming 
een baan heeft gevonden. Hierdoor blijven alleen de meest passieve en minst 
kansrijke werklozen over.  
 
De genoteerde daling van de zoekintensiteit, gemeten aan het aantal sollicitaties, 
is gepaard gegaan met een toename van de gemiddelde gerealiseerde zoekduur in 
onze data. Gemiddeld genomen zijn de werkzoekende werklozen langer zonder 
baan dan twee jaar eerder: drie jaar in 2000 terwijl dat nog maar 26 maanden was 
in 1998. Mannelijke werkloze werkzoekenden zijn gemiddeld bijna vier jaar op 
zoek naar werk (was tweeënhalf jaar in 1998) en vrouwen tweeënhalf jaar  (was 
twee jaar in 1998). Dit betekent overigens niet dat vrouwen sneller werk vinden 
dan mannen. Door ontmoediging en de gezinssituatie stoppen vrouwen eerder met 
zoeken naar betaald werk dan mannen. Deze toegenomen gemiddelde zoekduur 
lijkt er op te wijzen op dat op de arbeidsmarkt een kern van werklozen is dat 
nauwelijks kansen maakt op een baan, zelfs in een periode van stijgende 
werkgelegenheid. Deze langdurig werklozen hebben doorgaans een laag 
opleidingsniveau. Overigens is het percentage werkzoekenden dat één jaar of 
meer in deze situatie verkeert (56 procent) onveranderd gebleven ten opzichte van 
twee jaar eerder. 
 
Naast de vraag hoe vaak werklozen solliciteren en hoe lang zij op zoek zijn naar 
een betaalde werkkring is het ook van belang te weten welk soort baan zij zoeken. 
Ten aanzien van de voorkeur van het dienstverband verkiest, evenals twee jaar 
eerder, driekwart van de werklozen zonder baan een vast dienstverband. Met 
betrekking tot de voorkeur voor een vast dienstverband is er nauwelijks sprake 
van verschillen tussen mannen en vrouwen. Wel lopen de voorkeuren uiteen wat 
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betreft de omvang van de baan: vrouwen geven de voorkeur aan een deeltijdbaan 
van 12 tot 23 uur in de week, terwijl mannen een voltijdbaan verkiezen. Het lijkt 
er echter op dat deze voorkeuren aan het verschuiven zijn. Ten opzichte van 1998 
geven werkloze mannen minder vaak de voorkeur aan een voltijdaanstelling, 
vrouwen daarentegen meer. 
 
De kans om betaald werk te vinden is, op basis van de OSA-data, zowel subjectief 
als objectief gemeten. De objectieve kans is gemeten aan de hand van 
transitietabellen waarin de feitelijke arbeidsmarktpositie op twee tijdsmomenten 
wordt vergeleken. Hiermee kan, bijvoorbeeld, bezien worden hoeveel van de 
werklozen in 1998 een betaalde baan hebben gevonden in 2000. De subjectieve 
kans is de persoonlijke inschatting van werkzoekenden van hun kans om werk te 
vinden binnen een bepaalde periode. 
 
Mogelijk dankzij de toegenomen vraag naar arbeid en het grote aantal 
openstaande vacatures bij bedrijven zijn de werklozen positiever gestemd over 
hun kansen op de arbeidsmarkt dan twee jaar eerder. Dit staat in schril contrast 
met de toegenomen gemiddelde werkloosheidsduur. Hoewel de meerderheid (56 
procent) van de werklozen nog steeds zijn of haar kans om binnen drie maanden 
betaald werk te vinden als (zeer) klein beoordeelt, acht ruim een kwart (27 
procent) zijn of haar kansen (zeer) groot. In 1998 waren deze percentages 60, 
respectievelijk, 18. Vooral vrouwen zijn optimistischer geworden. 
 
Informatie over de feitelijke kansen om een betaalde werkkring te verwerven of 
werkloos te worden wordt gegeven in tabel 4.1. In de tabel is de 
arbeidsmarktpositie in 2000 vergeleken met de arbeidsmarktpositie twee jaar 
eerder. Uiteraard gaat het hier om de vergelijking van de situatie van dezelfde 
personen op twee momenten in de tijd. Veranderingen die zich tussen deze twee 
momenten hebben voorgedaan worden hier niet gemeten. Evenmin kan men 
conclusies trekken ten aanzien van de duurzaamheid van de arbeidsmarktpositie 
op basis van de gegevens in tabel 4.1. 
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Tabel 4.1: Arbeidsmarktpositie in 1998 en 2000 vergeleken (rij-percentages) 

 Arbeidsmarktpositie in 2000 

 werkzoekend 
zonder baan 

werkzaam niet-participerend

Arbeidsmarktpositie in 1998  
werkzoekend zonder baan 34 55 11 
werkzaam 1 95 4 
niet-participerend 1 17 82 

 
Uit de tabel is af te lezen dat 55 procent van alle werkzoekenden in 1998 twee jaar 
later een betaalde baan heeft gevonden. Een derde van hen is er niet in geslaagd 
aan de werkloosheid te ontsnappen. Nagenoeg alle in 1998 werkzame personen 
zijn in 2000 nog steeds werkzaam, al dan niet bij dezelfde werkgever. Slechts 1 
procent van de werkenden in 1998 is anno 2000 werkzoekend. Van de niet-
participerenden in 1998 heeft 17 procent een transitie gemaakt naar betaalde 
arbeid. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichten van twee jaar eerder. De 
overgrote meerderheid van deze (her)intreders zijn vrouwen (zie ook paragraaf 
1.5).  
 
Figuur 4.1: Arbeidsmarkttransities van werkzoekenden zonder baan tussen twee 
tijdsmomenten; 1986-2000 
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In figuur 4.1 is de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden zonder baan in enig 
jaar vergeleken met hun positie twee jaar later. De data voor 1998-2000 komen 
overeen met de cijfers in de eerste rij van tabel 4.1. Kijkend naar de reeks van 
transities vanaf 1986 kan men opmerken dat de instroom naar werk voor 
werkzoekenden gelijk verloopt met de conjunctuurcyclus. In tijden van 
voorspoed, zoals tussen 1988 en 1992, neemt de instroom naar werk toe en het 
percentage werkzoekenden zonder baan neemt af. Als gevolg van de 
laagconjunctuur van 1992-1994, daarentegen, is de instroom naar werk fors 
verminderd. Het percentage ‘blijvers’ onder de werkzoekenden is dan ook 
gestegen. Meer dan de helft van de werkzoekenden zonder baan heeft tussen 1998 
en 2000 betaald werk gevonden, wat een lichte toename betekent ten opzichte van 
twee jaar eerder. De blije verwachtingen van de werkzoekenden ten aanzien van 
hun kansen betaald werk te vinden lijken zich dus om te zetten in daadwerkelijke 
transities naar betaalde arbeid. Er lijkt overigens ook sprake te zijn van een 
structurele afname van de transities van werkloosheid naar niet-participatie. De 
verwachting van de werkzoekenden lijkt te zijn dat het op termijn loont om naar 
werk te blijven zoeken in plaats van uit te treden. Vermoedelijk is dit verschijnsel 
te danken aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. 
 
De vraag blijft wat werkzoekenden zelf denken nodig te hebben om in een nieuwe 
baan goed te kunnen functioneren. Missen zij vooral extra scholing of ervaring, 
meer begeleiding op de werkplek of juist helemaal niets? Voor 40 procent van de 
werklozen geldt dat zij extra scholing en/of cursussen nodig denken te hebben om 
in een nieuwe baan goed te kunnen functioneren. Ruim een kwart vindt extra 
begeleiding noodzakelijk, vaak ook samen met extra scholing. Ook weer een 
kwart acht zich kant en klaar voor de arbeidsmarkt. Zij zijn van oordeel dat ze 
niets nodig hebben om in een nieuwe baan goed te kunnen functioneren. 
 
4.3 Het zoekgedrag van werknemers in loondienst 
 
In de voorgaande paragraaf is het zoekgedrag van werkzoekenden zonder baan 
besproken. Om uiteenlopende redenen zijn sommige werknemers in loondienst 
ook op zoek naar een andere baan. Hun zoekactiviteiten en zoekstrategieën 
worden in dit hoofdstuk besproken.7 De motivatie voor werknemers om uit te zien 
naar een andere baan kan divers zijn. Allereerst kunnen betere 

                                                 
7 Het zoekgedrag van zelfstandige ondernemers blijft in deze paragraaf onbesproken. 
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arbeidsvoorwaarden elders werknemers er toe aanzetten van baan te veranderen. 
Ook kan de verwachting van gunstiger carrièreperspectieven bij een andere 
werkgever een rol spelen. Daarnaast, anticiperend op een mogelijke 
ontslagaanzegging, zullen sommige werknemers uitwijken naar een andere baan. 
Een aantal van deze aspecten zal in deze paragraaf aan de orde worden gesteld. 
 
Vermoedelijk als gevolg van de economische recessie in de jaren 1992-1993 die 
gepaard ging met een toegenomen werkloosheid en economische onzekerheid is 
tussen 1990 en 1994 het percentage werkzoekende werknemers afgenomen van 
9,5 procent naar 8,5 procent (zie tabel 4.2). De periode van economische groei die 
daarna volgde opende nieuwe perspectieven onder werkenden en leidde tot een 
toename van de zoekactiviteit tussen 1994 en 1996. In 1996 zocht iets meer dan 
tien procent van de werkenden in loondienst een andere baan. Tussen 1996 en 
2000 is dat percentage nagenoeg onveranderd gebleven. Anno 2000 was 10,3 
procent van de werknemers in loondienst op zoek naar een andere hoofdbaan.8 Op 
het eerste gezicht lijkt het er op dat hoewel onder invloed van de toegenomen 
krapte de perspectieven om elders een hogere loon te verdienen vergroot zijn, dit 
zich niet heeft vertaald in een toename van het zoekgedrag. Deze conclusie is 
echter maar ten dele waar. De cijfers maskeren grote verschillen in ontwikkeling 
van het zoekgedrag, met name naar geslacht. Mannelijke werknemers lijken wel 
de mogelijkheden van de krappe arbeidsmarkt aan te grijpen om vaker dan 
voorheen een andere baan te zoeken. Vrouwen doen dat steeds minder. De twee 
jaar geleden genoteerde verminderde zoekactiviteit onder werkende vrouwen 
heeft zich tussen 1998 en 2000 voortgezet. Een verklaring hiervoor is te vinden in 
de toegenomen participatie van vrouwen: (her)intredende vrouwen zijn inderdaad 
minder geneigd om naar een andere baan te kijken dan vrouwen die al langer 
werkzaam zijn. Wie net een baan heeft gaat immers niet gelijk naar iets anders 
zoeken.  
 

                                                 
8 Daarnaast geeft 24 procent van de werkenden aan in de voorafgaande 12 maanden wel eens 
actief naar een andere baan te hebben gezocht. 
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Tabel 4.2: Percentage werknemers in loondienst dat op zoek is naar een andere 
baan, 1990-2000 

 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

Totaal 10,1 9,6 9,0 10,3 9,5 10,3 

Geslacht       
Man 9,1 8,6 8,1 9,7 9,6 11,7 
Vrouw 11,8 11,3 10,5 11,1 9,5 8,7 

Leeftijd       

16-24 jaar 13,4 14,9 16,7 18,1 15,3 12,5 
25-34 jaar 11,3 12,6 10,8 13,0 12,7 13,4 
35-44 jaar 11,5 9,9 9,4 11,5 10,1 9,9 
45-54 jaar 4,8 3,9 4,4 4,0 5,8 8,2 
55-64 jaar 0,0 0,0 0,6 1,1 0,5 2,4 

Opleidingsniveau       

lo 7,3 7,8 3,8 8,0 6,4 7,5 
vbo/mavo 8,6 9,9 7,5 8,4 7,9 8,4 
mbo/havo/vwo 11,9 8,8 12,5 11,4 11,5 10,7 
hbo 11,4 12,3 9,5 13,4 9,1 12,0 
wo 13,0 5,8 12,4 15,2 12,4 12,7 

 
Werknemers met een laag opleidingsniveau zoeken minder vaak naar een andere 
werkkring dan andere werknemers. Een belangrijke verklarende factor hiervoor is 
de hoge gemiddelde leeftijd van laag opgeleiden. Gekeken naar opleidingsniveau 
is er nauwelijks sprake van een verandering in zoekgedrag ten opzichte van het 
begin van de jaren negentig. 
 
Volgens de gegevens in tabel 4.2 bestaat er een duidelijk verband tussen leeftijd 
en zoekgedrag: jonge werknemers zijn relatief vaker op zoek naar een nieuwe 
betaalde werkkring dan oudere werknemers. Jongeren aan het begin van hun 
loopbaan zijn nog vaak aftastend op zoek naar de ‘ideale’ baan. Dit kan een 
verklaring zijn voor hun zoekgedrag. Daarnaast hebben jongeren over het 
algemeen minder bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal opgebouwd dan ouderen 
waardoor het voor hen gemakkelijker is naar een andere baan uit te kijken. 
Opgemerkt moet worden dat het percentage jongere werknemers dat zegt op zoek 
te zijn naar een andere baan een dalende trend vertoont sinds 1996. Meer dan 12 
procent van de werkenden in loondienst tussen de 16 en 24 jaar was in 2000 actief 
op zoek naar een andere baan. In 1996 was dat nog 18 procent. Mogelijk hoeven 
zij minder te zoeken omdat de stijgende werkgelegenheid automatisch nieuwe 
mogelijkheden voor hun schept. 
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Van de werkenden tussen de 25 en 34 jaar oud was meer dan 13 procent op zoek 
naar een andere baan. Voor de 35- tot 44-jarigen was dit 10 procent. Werknemers 
boven de 45 zoeken veel minder vaak naar een andere baan. Interessant te noteren 
is de toename in het zoekgedrag van werknemers van middelbare leeftijd (45-54 
jaar) sinds 1996.9 
 
Behalve met bovengenoemde persoonskenmerken hangt het zoekgedrag van 
werkenden ook samen met de kenmerken van de huidige baan. Zo kan men ervan 
uitgaan dat het soort dienstverband (vast of tijdelijk) het zoekgedrag beïnvloedt. 
Uit tabel 4.3 blijkt dat werknemers met een tijdelijke aanstelling het vaakst op 
zoek zijn naar een andere baan. Toch zegt slechts een kwart daarvan op zoek te 
zijn naar een nieuwe werkkring. Bijna 16 procent van de werknemers met een 
ander soort dienstverband is op zoek naar een andere baan. Hiermee zijn deze 
twee groepen minder vaak gaan zoeken tijdens de tweede helft van de jaren 
negentig. De gevonden verschillen zijn echter niet significant. Werknemers met 
een tijdelijk dienstverband  met uitzicht op vast zijn wel significant vaker op zoek 
dan twee jaar geleden. Deze drie groepen werknemers zijn overigens significant 
vaker op zoek naar een nieuwe werkkring dan werknemers met een vaste 
aanstelling. 
 
Tabel 4.3: Werkzoekende werknemers in loondienst naar dienstverband; 1996 en 
2000; percentage zoekers 

 1996 1998 2000 

Vast 8,0 8,2 8,8 
Tijdelijk met uitzicht op vast 10,9 8,8 16,3 
Tijdelijk 32,6 30,1 27,0 
Anders 20,9 18,2 15,5 

 
Carrièremotieven spelen een grote rol bij het zoeken naar een baan. Achttien 
procent van de werkenden zoekt om die reden een nieuwe baan. Net als in het 
verleden is dat vaker het geval bij mannelijke dan bij vrouwelijke werknemers. 
Eén op de vijf zoekenden geeft aan ‘wel eens iets anders’ te willen doen. Deze 
reden wordt vooral vaak genoemd door hoger opgeleiden (opleiding op hbo-
niveau of hoger). Bij de laag opgeleiden spelen financiële motieven een 
                                                 
9 Voor de leeftijdsgroep 55-64 is de toename in zoekactiviteit insignificant.  
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belangrijke rol. Dat het ‘werk niet bevalt’ wordt aangegeven door 13 procent van 
werkenden die op zoek zijn naar een andere baan. 
 
Het is voorstelbaar dat het zoekgedrag van werkenden verder beïnvloed wordt 
door de mate waarin de kennis en vaardigheden van werkenden aansluiten op de 
baan. Uit analyses blijkt inderdaad dat een slechte aansluiting vaak zoekgedrag in 
de hand werkt. Ongeveer een kwart van de werkenden die menen dat hun kennis 
en vaardigheden matig tot slecht aansluiten bij hun huidige baan is op zoek naar 
een andere dienstbetrekking. Voor werknemers die vinden dat hun kennis en 
vaardigheden redelijk aansluiten bij hun baan is dat percentage gelijk aan 14. Van 
de werknemers met een goede aansluiting is slechts 6 procent op zoek naar ander 
werk. In hoofdstuk 5 wordt in meer detail ingegaan op de aansluiting tussen werk 
en competenties. 
 
De belangrijkste zoekkanalen van de werkenden, evenals voor de werklozen, zijn 
kijken naar (28 procent) en reageren op (30 procent) advertenties. Dit is overigens 
ook de meest voorkomende combinatie van zoekmethoden. Ook geeft 12 procent 
van de ondervraagden aan op eigen initiatief een werkgever te hebben benaderd 
als meest belangrijke zoekactiviteit. Zes procent geeft ook aan het internet te 
gebruiken als belangrijkste zoekstrategie. Ongeveer 45 procent van de werkenden 
die werk zoeken heeft geen enkele keer of slechts één keer gesolliciteerd in de 
afgelopen 12 maanden. Gemiddeld hebben zij 3,6 keer gesolliciteerd in het 
afgelopen jaar. 
 
4.4 Externe baanmobiliteit en functiemutaties 
 
Dat werknemers aangeven op zoek te zijn naar ander werk wil nog niet zeggen dat 
zij feitelijk van baan (gaan) veranderen. Zoeken naar werk gaat wel meestal 
vooraf aan een baanwisseling. Toch leiden niet alle zoekinspanningen tot succes. 
Ook is het mogelijk van baan te veranderen zonder dat men feitelijk op zoek is 
geweest naar een nieuwe baan. Vaak zal dat het geval zijn wanneer een 
werknemer een aanbod krijgt van een andere werkgever. Berekeningen van het 
CBS laten zien dat in 1999 1,1 miljoen personen een nieuwe baan gevonden heeft, 
een recordhoogte in de jaren negentig.10 Zo bestond de werkzame 

                                                                                                                                      
 
10 Zie CBS, Sociaal-Economische Dynamiek 2000, p. 27. 
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beroepsbevolking voor 17 procent uit baanvinders. Bijna 70 procent van de 
baanvinders heeft wel eens een substantiële baan (van 12 uur of meer gedurende 
minimaal een jaar) gehad. Veelal gaat het om baanwisselaars. Ruim 40 procent 
van de baanvinders zijn volgens CBS gegevens van baan gewisseld, een 
percentage dat overigens sterk is toegenomen tussen 1994 en 1999. De rest van de 
baanwisselaars, 30 procent, is nieuw voor de arbeidsmarkt. Dit zijn 
schoolverlaters of mensen die nooit eerder een substantiële baan hebben gehad. In 
deze paragraaf staat de feitelijke mobiliteit van de ene naar een andere baan 
centraal. In de volgende paragraaf komen (her)intreders aan bod. 
  
Bij de gegevens rond externe baanmobiliteit in deze paragraaf zijn alle 
baanwisselingen van zelfstandigen meegeteld en van werknemers in loondienst 
voor zover die gepaard zijn gegaan met een verandering van werkgever. Er wordt 
daarbij geen onderscheid gemaakt tussen gedwongen en vrijwillige 
baanveranderingen. Als een baanverandering gepaard gaat met een 
werkloosheidsperiode van minder dan een maand wordt deze ook meegeteld.11 
 
Uit figuur 4.2 komt naar voren dat de externe baanmobiliteitscijfers een  
conjunctureel verloop volgen. De mobiliteitscijfers schommelen mee met de 
economische cyclus. In het bijzonder is de baanmobiliteit onder invloed van de 
economische groei in de jaren tachtig flink toegenomen van 5 procent in 1983 
naar 15 procent in 1990 om vervolgens weer af te nemen ten tijde van de 
economische recessie begin jaren negentig naar minder dan 8 procent in 1993 en 
1994. De externe baanmobiliteit is sinds 1994 weer toegenomen en bedraagt in 
2000 13,5 procent, iets minder dan begin jaren negentig. Verwacht wordt dat 
hiermee weer een piek is bereikt. De waargenomen daling in het tempo van 
economische groei in 2001 en de sombere voorspellingen voor de komende jaren 
zullen wellicht leiden tot een verlaagde arbeidsmobiliteit. 

                                                 
11 Mede om deze redenen wijken de hier gepresenteerde cijfers qua niveau af van de door het CBS 
gepresenteerde cijfers (zie Sociaal-Economische Dynamiek 2000, p. 30). Een ander verschil is dat 
het CBS het aantaal baanwisselaars in procent van de werkzame beroepsbevolking telt. De OSA 
cijfers geven inzicht in het aantal baanwisselingen in procent van het aantal werkenden. 
Meervoudige baanwisselingen worden in onze cijfers geregistreerd, maar niet in de CBS cijfers. 
De gevonden de trends zijn overigens wel vergelijkbaar. 
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Figuur 4.2: Externe baanmobiliteit, 1983-2000; in  procenten van het aantal 
werkenden 
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In tabel 4.4 zijn gegevens over de externe baanmobiliteit en interne 
functieveranderingen naar een aantal persoonskenmerken weergegeven. De tabel 
laat zien dat de externe baanmobiliteit in sterke mate afhankelijk is van de leeftijd. 
De helft van de jongere werknemers tussen de 16 en 24 jaar is tussen 1998 en 
2000 van baan veranderd. Dit cijfer is mogelijk beïnvloed door het feit dat deze 
jongeren beginnen aan hun eerste baan. Zij zijn eerder geneigd van baan te 
veranderen dan van functie bij hun huidige werkgever. Zo dient de eerste baan 
vaak als opstap naar de arbeidsmarkt.  
 
Ongeveer 38 procent van de werkenden tussen de 25 en 34 jaar is van baan 
veranderd. Functiemutaties komen meer frequent voor in de leeftijdsgroep 25-34. 
Voor oudere cohorten daalt het percentage werknemers dat baan- en 
functiemobiel is. Werknemers met een middelbaar of academisch 
opleidingsniveau veranderen vaker van baan dan gemiddeld, maar de gevonden 
verschillen zijn niet statistisch significant. Lager opgeleiden veranderen 
daarentegen wel significant minder vaak van baan en functie dan hoger opgeleide 
werknemers.  
 
In navolging van de in figuur 4.2 genoteerde trend is het aantal baanmutaties 
significant toegenomen tussen 1996 en 2000. De stijging is enigszins sterker 
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geweest voor vrouwen dan voor mannen. Vrouwen lijken te profiteren van de 
economische voorspoed om andere (betere) banen en functies te krijgen en zo hun 
achterstand op mannen in te halen (zie ook hoofdstuk 2). Kijkend naar de 
verschillende opleidingsniveaus is de toename in baanmobiliteit sterker geweest 
bij de hoog opgeleiden (wo) en werknemers met een vbo/mavo-diploma. 
 
Tabel 4.4: Externe baanmobiliteit en functiemutaties van werkenden in 1996-1998 
en 1998-2000 naar persoonskenmerken; in procenten van het aantal werkenden 

 Externe baanmobiliteit Functiemutaties 

 1996-1998 1998-2000 1996-1998 1998-2000 

Totaal 22 26 11 12 

Geslacht     

man 20 23 12 11 
vrouw 24 29 11 12 

Leeftijd     

16-24 jaar 47 48 10 8 
25-34 jaar 31 36 15 14 
35-44 jaar 20 23 14 13 
45-54 jaar 12 14 8 10 
55-65 jaar 5 7 5 8 

Opleidingsniveau     

lo 13 18 6 6 
vbo/mavo 18 25 8 8 
mbo/havo/vwo 25 28 13 13 
hbo 23 23 13 14 
wo 23 31 19 19 

 
Het soort dienstverband zal, naar verwachting, van invloed zijn op de feitelijke 
mobiliteit tussen banen alsook op de functiemutaties. Werknemers met een vast 
dienstverband hebben immers minder stimulans dan andere werknemers om van 
baan te veranderen Wel zullen zij meer mogelijkheden krijgen om andere functies 
binnen dezelfde organisatie te bekleden. Deze verwachting vinden wij inderdaad 
terug in onze data. De meest baanmobiele werknemers zijn degenen met een 
tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste baan. Aangezien dit de meest 
voorkomende arbeidscontractvorm is bij een nieuwe baan, is het niet 
verwonderlijk dat werknemers die recentelijk van baan zijn veranderd thans een 
tijdelijk contract met uitzicht op vast hebben. Werknemers met een ander type 
contract dan een vaste aanstelling zijn significant minder functiemobiel. 
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Werkgevers willen kennelijk eerst zien wie zij in huis halen voordat zij een vaste 
aanstelling en een nieuwe functie aanbieden. 
 
Tabel 4.5: Externe baanmobiliteit en functiemutaties van werkenden in 1996-1998 
en 1998-2000 naar kenmerken van huidige baan; in procenten van het aantal 
werkenden 

 Externe baanmobiliteit Functiemutaties 

 1996-1998 1998-2000 1996-1998 1998-2000 

Totaal 22 26 11 12 

Soort dienstverband     
vast 17 21 14 15 
tijdelijk met uitzicht 
op vast 87 79 8 4 

tijdelijk 43 56 4 1 
anders 23 33 2 1 

Aantal werknemers in vestiging     
1 tot 9 27 37 6 5 
10 tot 19 26 24 8 11 
20 tot 99 23 30 11 11 
100 tot 199 21 26 18 13 
200 of meer 17 19 17 18 

Sector     
landbouw 9 22 4 3 
industrie 23 27 11 12 
bouwnijverheid 24 19 7 6 
handel 27 42 8 8 
transport 26 23 12 14 
zakelijke 

dienstverlening 31 35 15 16 

zorg en welzijn 17 22 11 15 
overig quartair en 

niet-zakelijke 
dienstverlening  

17 16 14 14 

 
Verwacht mag worden dat in grote bedrijven het aantal functiemutaties hoger ligt 
omdat zij vaak meer doorgroeimogelijkheden bieden dan kleine bedrijven. Om 
dezelfde reden is te verwachten dat werknemers in kleine bedrijven eerder 
geneigd zijn naar een andere baan uit te kijken dan werknemers in grote bedrijven. 
Deze verwachting wordt gesteund door de data. Uit de gegevens in tabel 4.5 blijkt 
dat werknemers in kleine bedrijven meer dan gemiddeld baanmobiel zijn. Voor 
werknemers in grote bedrijven geldt het omgekeerde. Functiemutaties komen 
vaker voor in bedrijven met honderd werknemers of meer. In bedrijven met 
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minder dan honderd werknemers komt functiemobiliteit minder vaak voor dan 
gemiddeld. 
 
In 1996-1998 kenmerkten werknemers in de landbouw zich door een lage mate 
van functie- en externe baanmobiliteit. In 1998-2000 lijkt de baanmobiliteit in die 
sector fors toegenomen. Echter, het percentage is gebaseerd op een klein aantal 
waarnemingen. Ook in de quartaire sector is de externe baanmobiliteit relatief 
laag. Werknemers in de handel en het bank- en verzekeringswezen zijn verreweg 
het meest baanmobiel. Opmerkelijk is ook de forse toename in baanmobiliteit en 
functiemobiliteit in de zorg- en welzijnssector. Hier moet echter worden 
opgemerkt dat in die sector, meer dan in andere sectoren, de baanmobiliteit 
voornamelijk binnen de branche plaats vindt. Ruim 70 procent van de 
baanwisselaars die in 1998 in de zorg- en welzijnssector werkzaam waren, zijn 
daar twee jaar later nog steeds actief. In andere sectoren varieert dit percentage 
sterk, van krap 20 procent in de landbouw tot ongeveer 60 procent in de zakelijke 
dienstverlening. 
 
4.5 Herintreders en niet-participerenden 
 
In tijden van toenemende werkgelegenheid vormt de groep van niet-
participerenden en werklozen een arbeidsreserve waaruit geput kan worden om 
ontstane vacatures te vervullen. Deze groep is in de periode 1990-2000 dus steeds 
kleiner geworden: de participatiegraad is gestegen van 66 procent naar 75 procent 
terwijl het percentage werklozen gedaald is van 7,7 naar 2,7 procent. 
 
In tabel 4.1 viel reeds te lezen dat van de niet-participerenden in 1998 18 procent 
dat niet meer is in 2000: 17 procent is werkzaam terwijl één procent werkzoekend 
is. Deze instroom van niet-participatie naar werk is fors vergeleken met de 
voorgaande jaren. Tussen 1994 en 1996 was maar 8 procent van de niet-
participerenden werkzaam geworden. Tussen 1996 en 1998 was de instroom naar 
werk ongeveer 7 procent. In deze paragraaf gaan wij nader in op de instroom naar 
werk en bekijken wij wat de niet-participerenden nog voor de arbeidsmarkt 
kunnen betekenen. 
 
Een kwart van de instromers op de arbeidsmarkt tussen 1998 en 2000 was 
daarvoor werkloos en een derde bestond uit schoolverlaters. De resterende 42 
procent van de instromers waren niet-participerenden die tussen 1998 en 2000 de 
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arbeidsmarkt zijn opgekomen. Deze groep bestaat voor ruim 90 procent uit 
vrouwen. Het opleidingsniveau in deze groep (her)intreders is relatief laag. Ruim 
de helft heeft een opleiding op vbo/mavo-niveau of lager. Ter vergelijking, het 
overeenkomstige percentage onder werkenden is 35. De leeftijdsopbouw van die 
groep wijkt ook enigszins af van de leeftijdsopbouw onder werkenden. Ongeveer 
41 procent van de (her)intreders bevindt zich in de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar 
tegen 29 procent van de werkenden. De handel, zakelijke dienstverlening en de 
zorg en welzijn zijn de favoriete sectoren voor deze instromers. In elk van deze 
drie sectoren stroomt één-vijfde van deze (her)intreders in. 
 
Wat kunnen de niet-werkenden die ook geen werk zoeken betekenen voor de 
arbeidsmarkt? Zijn zij van plan in de toekomst nog wel eens een betaalde baan te 
zoeken? Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen geen werk (meer) 
zoeken. In de eerste plaats zegt ongeveer 29 procent van de niet-participerenden  
arbeidsongeschikt te zijn of gezondheidsproblemen te hebben en om die reden 
geen werk te zoeken. Iets meer dan een kwart (27 procent) zegt geen werk te 
zoeken omdat men andere zinvolle werkzaamheden thuis heeft. Hier valt te 
denken aan zorgactiviteiten en huishoudelijke taken. Voor 17 procent van de niet-
participerenden speelt de leeftijd een rol in de beslissing om niet meer naar 
betaalde arbeid uit te kijken. Ze zijn (vervroegd) uitgetreden of hebben 
functioneel leeftijdsontslag gekregen. Voor ruim 9 procent geldt dat de 
gezinssituatie het niet toestaat om betaald werk te zoeken. Zes procent heeft 
andere zinvolle werkzaamheden buitenshuis zoals vrijwilligerswerk. 
 
Van alle niet-participerenden denkt 19 procent in de toekomst een betaalde baan 
te zullen zoeken, 13 procent weet het nog niet en 68 procent denkt van niet. Van 
eerstgenoemde groep verwacht ruim tweederde al binnen drie jaar op zoek te gaan 
naar betaald werk. Verwacht mag worden dat sociaal-economische kenmerken 
zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau alsook de gezinssituatie een 
belangrijke rol spelen bij de beslissing om al dan niet in de toekomst naar betaald 
werk te zoeken. Ook is te verwachten dat de gezondheidstoestand daar een rol in 
zal spelen.  
 
Uit nadere analyse blijkt dat onder de niet-participerenden de vrouwen vaker 
aangeven in de toekomst naar betaald werk te willen zoeken dan de mannen.12 

                                                 
12 Voor deze analyse is een probit-model dat de kans verklaart dat iemand aangeeft in de toekomst 
wel naar betaald werk te zullen zoeken. Bij de schatting zijn mensen die aangeven nu niet naar 
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Personen boven de 45 jaar doen dat veel minder dan op jongere leeftijd. 
Verhoudingsgewijs verwachten niet-participerenden met een middelbaar of hoger 
opleidingsniveau vaker dan lager opgeleiden dat zij in de toekomst nog de 
arbeidsmarkt op zullen gaan. De aanwezigheid van jonge kinderen in het 
huishouden wordt kennelijk niet gezien als belemmering voor een eventuele 
toetreding tot de arbeidsmarkt later. Het verrichten van zorgtaken voor 
hulpbehoevende personen daarentegen wel. Ouders die stoppen met werken in 
verband met de zorg voor jonge kinderen zien dit klaarblijkelijk als een tijdelijke 
onderbreking. Bij mantelzorg is dat niet het geval. Respondenten ervaren deze 
zorg kennelijk als een langduriger en belastender proces waarvoor een alternatieve 
oplossing niet licht voorhanden is. Na correctie voor andere variabelen blijkt het 
gezondheidsniveau van niet-participerenden niet meer van invloed op de 
beslissing om in de toekomst al dan niet de arbeidsmarkt op te gaan. Ook de reden 
waarom de respondent momenteel niet naar werk zoekt speelt na correctie voor de 
andere relevante factoren geen rol. 
 
Geconcludeerd mag worden dat de arbeidsreserves onder niet-participerenden 
inmiddels klein zijn. Slechts 19 procent verwacht in de toekomst nog een betaalde 
baan te zullen zoeken. Wat betreft hun kwalificatieniveau lijkt die groep maar in 
beperkte mate te voldoen aan het profiel van de moderne, goed opgeleide 
werknemer waarnaar werkgevers op zoek zijn. Uit bovengenoemde multivariate 
analyse blijkt dat respondenten met een hoger opleidingsniveau vaker te kennen 
geven dat zij in de toekomst nog naar betaald werk uit willen kijken. De grote 
meerderheid van de niet-participerenden (ruim 61 procent) heeft echter een 
opleiding op vbo/mavo-niveau of lager.  

                                                                                                                                      
werk te zoeken omdat zij (vervroegd) uitgetreden zijn of functioneel leeftijdsontslag gekregen 
hebben buiten beschouwing gelaten. Als verklarende variabelen zijn opgenomen: sekse, leeftijd, 
opleidingsniveau, burgerlijke staat, gezondheidstoestand, het hebben van jonge thuiswonende 
kinderen, of men tijd besteedt aan zorg voor hulpbehoevenden of vrijwilligerswerk en de reden 
waarom men op dit moment geen betaald werk heeft. 
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5 Scholing 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Het voltooien van een initiële opleiding is een belangrijke voorwaarde voor een 
goede start van de loopbaan. Maar ook na het verlaten van het initiële onderwijs 
en het betreden van de arbeidsmarkt is leren een belangrijk middel om de 
aansluiting tussen aanwezige en vereiste kwalificaties te optimaliseren. Dat kan 
bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk, zelfstudie, teleleren, informeel 
leren op de werkplek en het volgen van cursussen. Niet al deze leervormen zijn 
even simpel door middel van een enquête als het OSA-Arbeidsaanbodpanel in 
kaart te brengen. Het OSA-Arbeidsaanbodpanel beperkt zich hoofdzakelijk tot de 
meer formele opleidingen. In de eerste plaats is aan individuen gevraagd welke 
initiële opleiding(en) zij gevolgd hebben. Daarnaast is geïnformeerd naar in het 
verleden voltooide vervolgopleidingen, waaronder deeltijdopleidingen, 
leerlingwezen of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en andere leer-
werkroutes. Tot slot is deelname aan bedrijfs- of beroepsgerelateerde cursussen 
geregistreerd. 
 
In dit hoofdstuk staat deelname aan deze opleidingen en cursussen centraal. 
Paragraaf 5.2 is gewijd aan trends in scholingsdeelname van werkenden, 
werkzoekenden en niet-participerenden. In paragraaf 5.3. wordt dieper ingegaan 
op scholingsdeelname van werkenden en achtergronden daarvan. Tot slot komt in 
paragraaf 5.4 de aansluitingsproblematiek en de bijdrage van cursussen aan het 
verminderen van deze problematiek aan de orde. 
 
5.2 Deelname aan opleidingen en cursussen van werkenden, werkzoekenden 
en niet-participerenden 
 
In het OSA-Arbeidsaanbodpanel is een onderscheid gemaakt tussen 
vervolgopleidingen die doorgaans gevolgd worden aan instellingen voor 
dagonderwijs, en beroeps- of bedrijfsgerelateerde cursussen, die op uiteenlopende 
locaties kunnen zijn gevolgd. Om te berekenen of men de afgelopen twee jaar een 
cursus òf opleiding heeft gevolgd, is de deelname aan opleidingen in de afgelopen 
twee jaar gecombineerd met de cursusdeelname de afgelopen twee jaar. Op deze 
manier berekend bedraagt de deelname aan opleidingen of cursussen van 
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werkzoekenden in de periode 1999-2000 20 procent (zie onderstaande tabel). De 
deelname aan opleidingen of cursussen van werkenden is aanmerkelijk hoger dan 
die van werklozen, namelijk 43 procent. Van de niet-participerenden heeft slechts 
acht procent een vervolgopleiding of cursus gevolgd. 
 
Tabel 5.1: Deelname aan opleidingen (in deeltijd, leerlingwezen, BBL, leer-
werkroutes) en cursussen van werkenden, werkzoekenden en niet-participerenden 
in 1999-2000 (percentage personen dat één of meer opleidingen uit de twee 
genoemde categorieën heeft gevolgd) 

 Werkenden Werkzoekenden Niet-participerend 

Opleidingen 9,4 8,8 1,4 
Cursussen 36,4 12,4 7,1 
Opleidingen en/of cursussen 42,6 20,4 8,4 

 
Werkenden, werkzoekenden en niet-participerenden die in de periode 1999-2000 
aan vervolgonderwijs doen, volgen in veruit de meeste gevallen een bedrijfs- of 
beroepsgerelateerde cursus. Daaronder vallen onder meer cursussen binnen een 
bedrijf of branche, cursussen bij particuliere organisaties zoals LOI en cursussen 
bij Centra vakopleiding. De deelname aan cursussen is het hoogst onder 
werkenden. In vergelijking tot werkenden en niet-participerenden volgen 
werkzoekenden verhoudingsgewijs vaak opleidingen. Ten opzichte van 1997-
1998 is de deelname aan opleidingen voor zowel werkenden, werkzoekenden als 
niet-participerenden gelijk gebleven. Deelname aan cursussen door werkenden is 
echter gedaald met twee procentpunten. Er is al met al een einde gekomen aan de 
stijgende lijn die voor werkenden en werkzoekenden waarneembaar was voor de 
periode 1993-1998.  
 
5.3 Cursusdeelname van werkenden 
 
In de vorige paragraaf is deelname aan vervolgopleidingen en cursussen van het 
totale arbeidsaanbod belicht. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de 
achtergronden van cursusdeelname van werkenden. 
 
Zoals gezegd in de vorige paragraaf, is de gemiddelde cursusdeelname van 
werkenden aanmerkelijk hoger dan die van niet-werkenden. Ook binnen de groep 
werkenden bestaan grote verschillen in cursusdeelname. Deze hangen in de eerste 
plaats samen met persoonskenmerken (zie tabel 5.2). Uit de tabel is af te lezen dat 
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deelname aan cursussen hoger is bij mannen (met uitzondering van 1993 - 1994), 
hoger opgeleiden en jongeren van 25-34 jaar. De cursusdeelname door ouderen is 
opvallend laag. Dit verschijnsel is ook bekend uit andere statistische bronnen 
zoals de EBB en het SEP. Dit betekent evenwel niet zonder meer dat de kans op 
cursusdeelname bij voorbaat geringer is bij de genoemde groepen personen. 
Gevonden verschillen kunnen veroorzaakt zijn door verschillen in daarmee 
samenhangende kenmerken. Uit multivariate analyses op het aanbodpanel 
1997/1998 blijkt dat het verschil in cursusdeelname tussen mannen en vrouwen 
verdwijnt wanneer gecorrigeerd wordt voor andere persoons- en 
bedrijfskenmerken. Wanneer alle overige omstandigheden gelijk zijn, maken 
vrouwen dus even veel kans op cursusdeelname als mannen. Wel is de kans op 
cursusdeelname geringer onder ouderen en werkenden met alleen lager onderwijs.  
 
Tabel 5.2: Cursusdeelname van werkenden naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsniveau van de hoogst voltooide dagopleiding, 1993-2000 (in procenten 
werkenden die in de loop van twee jaar één of meer cursussen volgen of hebben 
gevolgd) 

 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 

Totaal 25,5 33,1 38,2 36,4 

Geslacht     
man 24,7 35,0 40,6 38,9 
vrouw 26,8 30,4 34,8 33,6 

Leeftijd     
16-24 jaar 29,0 30,7 29,9 33,3 
25-34 34,8 41,2 43,6 41,2 
35-44 26,3 33,8 41,2 38,0 
45-54 18,4 28,0 35,9 33,6 
55-64 5,0 20,7 23,7 23,8 

Onderwijs     
lo 13,7 20,6 29,2 22,5 
vbo/mavo 21,6 29,4 31,9 29,5 
mbo/havo/vwo 31,7 38,8 41,7 38,5 
hbo 33,2 40,8 46,4 43,4 
wo 36,7 34,2 38,5 40,6 

 
In tabel 5.2 zijn verder gegevens opgenomen omtrent de cursusdeelname in 
eerdere golven van het OSA-panel. Hieruit komt naar voren dat de 
cursusdeelname van werkenden na een stijgende trend in de jaren 1993-1998 in de 
afgelopen twee jaar is afgenomen. Vermoedelijk komt scholing in het gedrang 
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wanneer de arbeidsmarkt krap is. Met name onder laagopgeleiden is de 
scholingsdeelname gedaald. Met betrekking tot persoonskenmerken zijn in de vier 
golven van het panel dezelfde patronen waarneembaar: cursusdeelname is meestal 
hoger bij mannen, jongeren en hoger opgeleiden. Ten aanzien van ouderen is een 
opmerkelijke verschuiving te zien. Tot 1998 is de cursusdeelname van oudere 
cohorten flink gestegen. In de periode 1998-2000 is deze gelijk gebleven. 
Ondanks de stijging van cursusdeelname van ouderen in het verleden, ligt deze 
nog altijd onder het gemiddelde.  
 
De cursusdeelname van werkenden hangt niet alleen af van persoonskenmerken 
maar ook van beroeps- en baankarakteristieken (zie tabel 5.3). 
 

Tabel 5.3: Cursusdeelname van werkenden  naar geslacht, beroep en branche in 
1999-2000 (in procenten werkenden  die in de loop van twee jaar één of meer 
cursussen volgen of hebben gevolgd) 

 Mannen Vrouwen Totaal 

Totaal 38,9 33,6 36,4 

Huidig beroep (SBC-92)    
elementair 32,7 7,7 16,2 
lager 30,3 19,2 24,2 
middelbaar 39,8 40,5 40,1 
hoger 40,3 47,4 44,1 
wetenschappelijk 29,4 28,7 29,1 

Soort bedrijf (SBI)    
landbouw 38,1 9,7 30,7 
industrie 37,0 30,7 35,6 
bouw 44,6 16,8 41,7 
handel 37,5 28,6 32,8 
transport 35,0 31,4 34,3 
bank- en verzekeringswezen 45,7 31,3 39,2 
quartair 41,3 38,9 39,8 

 
Van de werkenden met middelbare en hogere beroepen heeft een groot deel 
cursussen gevolgd. De cursusdeelname onder werkenden op elementair 
beroepsniveau is het laagst. Uit nadere analyses blijkt bovendien dat 
cursusdeelname groter is bij beroepen die meer inwerktijd kennen. Van de 
beroepsbeoefenaren die meer dan zes weken inwerktijd melden, heeft 40 procent 
deelgenomen aan cursussen. Voor beroepen met een inwerktijd van zes weken of 
korter is dit 28 procent. Ook hangt het volgen van cursussen samen met de 
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inzetbaarheid van werknemers. Van werknemers die in meerdere functies 
inzetbaar zijn volgt 39 procent cursussen; van werknemers die alleen in hun eigen 
functie inzetbaar zijn is dit 31 procent. 
 
Cursusdeelname verschilt bovendien aanzienlijk per bedrijfsklasse. Een 
uitschieter naar boven is de quartaire sector, waar gemiddeld 40 procent van de 
werknemers cursussen heeft gevolgd. Binnen de quartaire sector is sprake van 
aanmerkelijke verschillen in cursusdeelname. Onder werkenden in 
overheidsorganisaties en nutsbedrijven bedraagt de scholingsdeelname 46 procent, 
bij onderwijsinstanties 42 procent en in de zorg en welzijn 35 procent. In de 
overige dienstverlening blijkt de cursusdeelname beperkt.  
 
Wanneer de cijfers vergeleken worden met die uit 1997-1998 valt vooral de 
toegenomen scholingsdeelname in de agrarische sector op (20 procent in 1997-
1998, 31 procent in 1999-2000).  
 
De duur van cursussen varieert sterk. Cursussen gevolgd door werkenden zijn 
doorgaans óf kort- óf langdurend: 32 procent duurt korter dan een week, 17 
procent één tot vier weken, 11 procent één tot drie maanden en 41 procent vier 
maanden of langer.  
 
De cursus kan op uiteenlopende locaties worden gevolgd. Een onderscheid kan 
gemaakt wordt tussen cursussen binnen het bedrijf (bijvoorbeeld het leren omgaan 
met een bepaalde machine) bij een particuliere, commerciële instelling 
(bijvoorbeeld een cursus tekstverwerken bij de LOI), bij een non-profit instelling 
(bijvoorbeeld een cursus beleidswetenschappen bij de Open Universiteit) en bij 
een branche-instelling (bijvoorbeeld een cursus lassen bij een landelijk orgaan). 
 
Tabel 5.4: Locatie van cursussen van werkenden 1992-2000 (in procenten 
cursussen) 

 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 

Cursus gevolgd     
binnen bedrijf 21 29 34 43 
via bedrijf elders 19 22 * * 
bij particuliere instelling 35 31 41 22 
bij non-profit instelling 13 8 10 11 
bij branche instelling 12 11 14 24 

* Deze antwoordcategorie is in 1997 - 1998 weggelaten 
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Uit de tabel blijkt dat 43 procent van de cursussen bij het bedrijf zelf wordt 
gevolgd. Het aandeel cursussen dat gevolgd is bij het eigen bedrijf is de laatste 
jaren sterk toegenomen. In 1993-1994 was dit nog maar 21 procent. In de periode 
1995-2000 groeide het aandeel door naar 43 procent. 
 
Werkenden kunnen vaak gebruik maken van scholingsfaciliteiten die het bedrijf 
hen biedt. Veelal zijn bedrijven financieel betrokken bij de scholing van hun 
werknemers (zie tabel 5.5). 
 
Tabel 5.5: Locatie van cursussen van werkenden en financiële steun, 1999-2000 
(in procenten cursussen) 

 Geheel of 
gedeeltelijk 

door werkgever

Anders Geheel zelf Totaal 

Totaal 84,6 2,7 12,7 100,0 

Cursus gevolgd     
binnen bedrijf 97,6 0,8 1,6 100,0 
bij particuliere instelling 69,6 2,0 28,4 100,0 
bij non-profit instelling 71,4 8,9 20,2 100,0 
branche instelling 89,9 0,8 9,3 100,0 

 
Van de cursussen die in 1999-2000 door werkenden gevolgd zijn, is 85 procent 
gedeeltelijk of geheel betaald door de werkgever. Slechts 13 procent van de 
cursussen wordt geheel zelf gefinancierd. Deze percentages zijn identiek aan die 
uit 1997-1998. In de periode daarvóór, van 1995-1998, is sprake geweest van een 
stijging in het aandeel cursussen dat betaald werd door de werkgever. De stijging 
heeft in 2000 kennelijk een verzadigingspunt bereikt. Met name cursussen die 
binnen het bedrijf zelf worden gevolgd, komen voor rekening van de werkgever.  
 
De financiële betrokkenheid van de werkgever bij scholing komt niet alleen tot 
uiting in de scholingskosten, maar ook in de verletkosten. Van de cursussen van 
werkenden is 45 procent geheel in werktijd gevolgd. Ruim een derde van de 
cursussen heeft alleen vrije tijd in beslag genomen. De overige 18 procent van de 
cursussen heeft gedeeltelijk in werktijd en gedeeltelijk in de eigen tijd 
plaatsgevonden. Hoe hoog de verletkosten voor de werkgever oplopen is 
afhankelijk van de cursusduur en de tijdsbesteding per week. Zoals eerder is 
opgemerkt, duurt ongeveer 45 procent van de cursussen van werkenden korter dan 
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vier weken. De tijdsbesteding per week bedraagt bij 60 procent van de cursussen 
niet meer dan acht uur. 
 
In tabel 5.6 is weergegeven in hoeverre gevolgde en beëindigde cursussen ook 
daadwerkelijk zijn voltooid. De afronding kan gepaard zijn gegaan met een 
diploma-uitreiking, maar dat is niet noodzakelijk. 
 
Tabel 5.6: Numeriek rendement van beëindigde cursussen van werkenden naar 
soort en financiële steun, 1999-2000 (in procenten cursussen) 

 Voltooid Waarvan met diploma 

Totaal 94,0 88,5 

Cursus gevolgd   
binnen bedrijf 91,7 85,1 
bij particuliere instelling 93,9 89,9 
bij non-profit instelling 96,8 85,3 
bij branche instelling 97,0 91,9 

Betaald door   
o.a. werkgever 94,4 88,8 
anders 96,3 89,3 
helemaal zelf 90,7 86,5 

 
Het percentage cursussen dat tot het eind toe gevolgd wordt is hoog. Gemiddeld 
wordt slechts zes procent van de cursussen afgebroken. Van de voltooide 
cursussen levert een groot deel een diploma op. Ten opzichte van 1995-1996 is dit 
aandeel geleidelijk gestegen. In 1995-1996 mondde 79 procent van de voltooide 
cursussen uit in een diploma; in 1997-1998 is dit 83 procent en in 1999-2000 89 
procent.  
 
5.4 De aansluiting tussen competenties en werk 
 
Sinds 1988 is aan de werkende respondenten van het aanbodpanel gevraagd een 
oordeel te geven over de aansluiting tussen de genoten opleiding en hun werk. Dit 
leverde door de jaren een vrij constant beeld op. In de 1998-golf is de formulering 
van deze vraagstelling gewijzigd. Er is gevraagd naar de aansluiting van kennis en 
vaardigheden (hierna kortweg aangeduid als "competenties") en het werk. Aan de 
hand van deze formulering is een betere indruk te krijgen van de aansluiting 
tussen competenties die men op het enquête-moment bezit en het werk. Door de 
verandering van vraagstelling was vergelijking met voorgaande jaren echter niet 
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goed meer mogelijk. Daarom zijn in de 2000-golf beide vraagstellingen 
opgenomen. In tabel 5.7 zijn de antwoorden uit 1996, 1998 en 2000 op de vragen 
weergegeven. 
 
Tabel 5.7: Gepercipieerde aansluiting tussen opleiding en werk van werkenden 
(1996, 2000); competenties en werk (1998, 2000) (in procenten) 

 Opleiding 
(1996) 

Opleiding 
(2000) 

Competenties 
(1998) 

Competenties 
(2000) 

Aansluiting is     
goed 69 57 79 84 
redelijk 13 16 11 11 
matig 7 11 4 3 
slecht 11 16 6 2 

 
Zoals verwacht verschillen de antwoorden op de twee vragen. De aansluiting 
tussen opleiding en beroep wordt doorgaans slechter gevonden dan die tussen 
competenties en beroep. Lang niet iedereen vindt een baan die bij zijn opleiding 
past. Desondanks kan de baan goed aansluiten bij de competenties van een 
werkende. Opmerkelijk is dat de aansluiting tussen opleiding en beroep in 2000 
minder goed is dan in 1996. Gegeven de gunstige perspectieven op de 
arbeidsmarkt van 2000 zou eerder het tegendeel verwacht mogen worden. 
Mogelijk is er sprake van een negatieve vertekening in 2000 doordat respondenten 
beide varianten van de vraag voorgelegd kregen. Dat zou betekenen dat de vraag 
naar de aansluiting tussen opleiding en werk niet goed vergelijkbaar is met die uit 
1996. De aansluiting tussen competenties en beroep is niet verslechterd tussen 
1998 en 2000.  
 
Tekortkomingen in de aansluiting tussen competenties en beroep kunnen 
verschillende oorzaken hebben. In tabel 5.8 zijn deze opgenoemd. Ruim 
tweederde van de werkenden met een minder goede aansluiting tussen 
competenties en werk acht zijn competenties van een hoger niveau dan het werk 
en beschouwt zich dus als overschoold. Slechts tien procent is van mening dat 
juist sprake is van te weinig competenties, dus van onderscholing. Een verschil in 
(opleidings)richting wordt door zestien procent als oorzaak van een minder goede 
aansluiting gezien. 
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Tabel 5.8: Tekortkomingen in de aansluiting tussen competenties en werk 
(percentage werkenden met een redelijke, matige of slechte aansluiting dat de 
betreffende tekortkoming heeft genoemd) 

 Percentage werkenden 
met minder goede 

aansluiting 

Waarvan problematisch 
bij functievervulling  

(%) 

Totaal 100 14 

Kennis en vaardigheden zijn.....   
meer dan vereist 67 10 
minder dan vereist 10 35 
voor een ander vak 16 14 
verouderd 2 42 
niet voldoende praktijkgericht 2 23 
anders 3 21 

 
Een minder goede aansluiting tussen competenties en werk hoeft niet persé te 
betekenen dat de functie-uitoefening problematisch is. In 2000 heeft 15 procent 
van alle werkenden met een minder goede aansluiting te kampen met een 
gebrekkige aansluiting die leidt tot problemen bij de functievervulling. Dit komt 
neer op twee procent van de werkenden. In 1998 had een vergelijkbaar klein deel 
van de werkenden met een minder goede aansluiting te maken met dergelijke 
problemen. Uit tabel 5.7 blijkt dat vooral onderscholing en een verouderde 
opleiding als problematisch worden beschouwd bij de functievervulling.  
 
Aan de respondenten die te kampen hebben met problemen bij de 
functievervulling is gevraagd naar één of meer mogelijke remedies. Van deze 
groep noemt  42 procent extra scholing als gewenste maatregel. Een derde meent 
dat de problemen worden opgelost met wat meer werkervaring. Daarnaast worden 
genoemd: extra begeleiding op de werkplek (21 procent), het veranderen van 
functie binnen het bedrijf (16 procent), een andere functie in een ander bedrijf (7 
procent) en een zelfde functie in een ander bedrijf (4 procent).  
 
De mate waarin competenties aansluiten bij het werk verbetert licht naarmate men 
ouder wordt. Van personen ouder dan 55 jaar vindt 91 procent de aansluiting 
goed. Van de 45- tot 55-jarigen is 86 procent deze mening toegedaan, van de 35- 
tot 45-jarigen 84 procent en van de 25- tot 35-jarigen 82 procent. De meeste 
aansluitingsproblemen worden gemeld door jongeren onder de 25: maar 
72 procent vindt de aansluiting goed. Vermoedelijk slagen jongeren er 
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aanvankelijk minder goed in om direct een baan te vinden die aansluit bij de 
competenties. Naarmate men ouder wordt, stijgt de kans op het vinden van een 
beter passende baan. Ook het opdoen van werkervaring en het volgen van 
scholing draagt er waarschijnlijk toe bij dat de aansluiting met het klimmen der 
jaren verbetert. De verschillen tussen leeftijdscategorieën zijn echter niet bijster 
groot, dus dit effect moet niet overschat worden. 
 
Op voorhand lijkt het aannemelijk dat de aansluiting tussen competenties en werk 
verbetert na het volgen van cursussen. Zoals hierboven al is geopperd, hebben 
functie- en baanmobiliteit vermoedelijk een soortgelijk effect omdat individuen in 
de loop der tijd er beter in slagen om een baan te vinden die bij hun competenties 
past. In het vorige trendrapport is naar voren gekomen dat aansluiting tussen 
competenties en werk echter slechter is na een recente functie- of baanwisseling. 
Het al dan niet volgen van cursussen maakt in dit verband niet uit. In tabel 5.9 zijn 
de cijfers uit de periode 1999-2000 opgenomen. 
 
Tabel 5.9: Aansluiting competenties/werk, baan- en functieverandering en 
cursusdeelname (in procenten) 

 Aansluiting competenties-functie 

 Goed Redelijk/ 
matig 

Slecht 

Totaal 84 14 2 

Tussen 1998 en 2000    
zelfde baan, zelfde functie, geen 
cursussen 

86 12 2 

zelfde baan, zelfde functie, wel cursussen 89 11 1 
zelfde baan, andere functie, geen 
cursussen 

84 14 2 

zelfde baan, andere functie, wel cursussen 85 15 0 
andere baan, geen cursussen 77 19 5 
andere baan, wel cursussen 76 21 4 

 
In bovenstaande tabel betekent de aanduiding ‘wel cursussen’ dat in de periode 
1998-2000 cursussen zijn gevolgd, waarbij in het midden wordt gelaten of de 
cursus is voltooid. Evenals in de vorige periode, blijkt de aansluiting tussen 
competenties en werk slechter bij respondenten met recente functie- en 
baanmobiliteit. Cursusdeelname in dezelfde periode heeft echter geen significant 
positief effect. Een mogelijke verklaring is dat andere vormen van leren, zoals 
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‘training on the job’, een belangrijkere rol in het aanpassingsproces spelen dan 
cursussen. 
 
Aan respondenten van het OSA-Arbeidsaanbodpanel is gevraagd te voorspellen 
wat hun arbeidsmarktpositie over vijf jaar zal zijn. Een meerderheid van 45 
procent verwacht geen veranderingen in hun arbeidsmarktpositie. Eenvijfde denkt 
van functie te zullen zijn veranderd binnen het zelfde bedrijf. Dertien procent 
vermoedt zowel van baan als functie veranderd te zijn. Zeven procent verwacht 
over vijf jaar als zelfstandige te werken. De rest denkt zich tegen die tijd om 
uiteenlopende redenen teruggetrokken te hebben uit het arbeidsproces. 
 
Werkervaring en scholing kan de positie van werkenden versterken, zowel binnen 
het bedrijf als op de arbeidsmarkt. Het ligt voor de hand dat extra bijscholing of 
cursussen vooral welkom zijn bij verandering van functie of baan. In onderstaande 
tabel is weergegeven wat werkenden in de toekomst nodig denken te hebben om 
goed te kunnen functioneren, uitgesplitst naar hun verwachting om al dan niet bij 
de huidige werkgever en in de huidige functie te werken. Een kwart van de 
werkenden verwacht geen maatregelen nodig te hebben, noch bij de huidige, noch 
bij een andere werkgever. Heeft men wel behoefte aan maatregelen, dan zijn 
bijscholing of cursussen het meest gewenst. Ingrijpende omscholing wordt alleen 
door een nodig geacht bij een verwachte verandering van functie, hetzij bij 
dezelfde werkgever, hetzij bij een andere werkgever.  
 
Ten opzichte van 1998 is het aandeel werkenden dat het nodig acht om bij te leren 
toegenomen. In 1998 was tweederde van de werkenden van mening geen 
maatregelen nodig te hebben. In 2000 is dit aandeel gekrompen naar een kwart.  
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Tabel 5.10: Maatregelen die in de toekomst nodig geacht worden naar verwachte 
arbeidsmarktsituatie over vijf jaar (percentage werkenden dat de maatregel nodig 
vindt – meerdere antwoorden mogelijk) 

 Zelfde functie 
bij zelfde 
werkgever 

Andere functie 
bij zelfde 
werkgever 

Zelfde functie 
bij andere 
werkgever 

Andere functie 
bij andere 
werkgever 

Omscholing 1 25 2 12 
Bijscholing of cursussen 47 67 51 52 
Extra begeleiding op de 
werkplek 

11 21 21 23 

Zelfstudie 15 23 24 27 
Werkervaring 14 33 29 30 
Anders 1 2 3 4 

Geen maatregelen 35 11 20 12 
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6 Flexibele arbeid 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Flexibilisering van de arbeidsmarkt en van arbeidsorganisaties is van belang voor 
een goede verdeling van arbeid. In een moderne samenleving bepaalt dit het 
gemak waarmee een economie kan reageren op externe schokken, 
conjunctuurschommelingen en voortgaande technologische vernieuwing. In 
beleidsdiscussies kreeg flexibilisering een belangrijke rol als antwoord op de 
aanhoudend hoge werkloosheid die de Europese economieën in de jaren 80 en 
vroege jaren 90 kenmerkte. In de recente periode van krapte op de arbeidsmarkt 
was flexibele inzet van arbeid veeleer een middel om langdurig openstaan van 
vacatures het hoofd te bieden. Onder de noemer van flexibilisering valt daarom 
een grote verscheidenheid aan maatregelen en doelstellingen.  
 
De vorm van flexibilisering die in dit hoofdstuk centraal staat, kan omschreven 
worden als de mate waarin bedrijven de omvang en functionele toewijzing van de 
arbeidsinzet naar behoefte kunnen aanpassen. Allereerst betreft dat numerieke 
flexibiliteit, dat wil zeggen: de mogelijkheid om de personeelsomvang naar wens 
aan te passen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van uitzendkrachten of door 
overwerk. Daarnaast gaat het om de functionele of inhoudelijke flexibiliteit: de 
mogelijkheid om de beschikbare hoeveelheid arbeid op verschillende plaatsen in 
de organisatie in te kunnen zetten. Naast deze twee vormen van flexibiliteit, 
waarbij grof gezegd dienstbaarheid aan de behoefte van werkgevers het 
uitgangspunt is, spelen op een krappere arbeidsmarkt ook de voorkeuren van 
werknemers met betrekking tot vormen van flexibele arbeid een belangrijke rol. 
Bijvoorbeeld in de vorm van flexibele werktijden, die het beter mogelijk maken 
betaalde arbeid met zorgtaken te combineren.  
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de informatie in het OSA-Arbeidsaanbod-
panel over de aard van het dienstverband, werktijden, overwerk en flexibele 
inzetbaarheid. De numerieke flexibiliteit komt in paragraaf 6.2 aan de orde. In 
deze paragraaf wordt ook ingegaan op flexibiliteit van werktijden. Vervolgens 
staat in paragraaf 6.3 de functionele flexibiliteit centraal. 
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6.2 Numerieke flexibiliteit 
 
Onder numerieke flexibiliteit verstaan we de mogelijkheid van bedrijven om de 
personeelsomvang aan te passen aan fluctuaties in capaciteitsbehoefte. Een vaste 
aanstelling valt in dat verband te zien als een rigide arbeidsmarktinstitutie die van 
belang is voor het vasthouden (en werven) van goed personeel en voor het 
scheppen van een band tussen bedrijf en personeel, maar voor de benodigde 
flexibiliteit in voldoende mate aangevuld moet worden met tijdelijke 
aanstellingen, al dan niet als proeftijd voorafgaand aan een vaste aanstelling. 
Daarnaast is het mogelijk om op korte termijn extra personeel in te huren via 
uitzendbureaus of als oproepkrachten. In laatste instantie kan de personeelsinzet 
intern gevarieerd worden door overwerk. In deze paragraaf komen deze drie 
elementen van numerieke flexibiliteit in die volgorde aan de orde. 
 
Tabel 6.1: Soort dienstverband, 1988-2000 (percentage van de werkenden in 
loondienst) 

 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

Vast 87,6 86,1 88,2 86,9 84,6 86,5 86,4 
Tijdelijk met uitzicht op vast 4,3 5,6 3,7 3,5 5,3 6,0 6,1 
Tijdelijk of anders 8,1 8,3 8,1 9,6 10,1 7,5 7,5 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Tabel 6.1 brengt in beeld hoe de ‘contractuele flexibiliteit’ zich in de zeven meest 
recente golven van het OSA-Arbeidsaanbodpanel heeft ontwikkeld. De cijfers uit 
1998 en 2000 laten zien dat van een afnemend belang van vaste contracten, zoals 
dat halverwege de jaren negentig voorzien werd, inmiddels geen sprake meer is. 
De ommekeer kondigde zich in 1996 overigens al aan in de vorm van een groter 
aantal tijdelijke contracten dat uitzicht bood op een vaste aanstelling. De in het 
Trendrapport Aanbod van Arbeid 1999 nog voorzichtig gebrachte kentering, 
wordt door de cijfers voor 2000 bevestigd. Ongetwijfeld is onder andere de 
krappe arbeidsmarkt van de laatste jaren hieraan debet. Uiteindelijk bleken 
werknemers de voorkeur te geven aan zekerheid en bij de strijd om de schaarse 
werknemer restte werkgevers weinig anders dan daaraan tegemoet te komen. 
Opvallend is dat de percentages voor 1998 en 2000 nagenoeg identiek zijn. Door 
de toegenomen vrijwillige externe mobiliteit van werknemers (zie: OSA-
trendrapport Vraag naar Arbeid 2000) is het grotere aantal tijdelijke contracten 
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met uitzicht op een vaste aanstelling in 1998 niet uitgemond in een groter 
percentage vaste aanstellingen in 2000. Bij de 7,5 procent tijdelijke of 
andersoortige dienstverbanden gaat het om aanstellingen voor bepaalde tijd, maar 
ook om oproepkrachten of werknemers die seizoenswerk verrichten. Rekenen we 
tijdelijke aanstellingen die uitzicht bieden op een vast dienstverband tot de niet-
flexibele contracten, dan schommelde het percentage niet-flexibele contracten tot 
1994 rond de 92 procent, daalde het in 1996 naar 90 procent, maar is het in 1998 
weer naar 93 procent gestegen en in 2000 op dat niveau gebleven.  
 
De opmars van de vaste aanstellingen zien we terug als we kijken naar de mate 
waarin werknemers tussen twee golven van het OSA-Arbeidsaanbodpanel van 
type dienstverband veranderd zijn. In de periode 1994-1996 kwam 47 procent van 
de werknemers zonder vast dienstverband (categorie ‘tijdelijk of anders’ in tabel 
6.1) terecht in een baan met een vast dienstverband of met uitzicht op een vast 
dienstverband. Dit percentage is gestegen naar 57 procent voor de periode 1996-
1998 en is voor de periode 1998-2000 62 procent. Van de werkloze 
werkzoekenden in 1994 had 22 procent twee jaar later een baan met een vaste 
aanstelling of uitzicht daarop. Voor de periode 1996-1998 is dit aandeel 33 
procent en van de werklozen in 1998 heeft in 2000 38 procent een vaste 
aanstelling (of uitzicht daarop).  
 
Een andere indicator voor arbeidsmarktflexibiliteit, de gemiddelde baanduur, is 
sinds 1998 echter weer gedaald. Over de periode van 1990 tot en met 1998 was de 
gemiddelde baanduur dwars tegen de flexibiliseringstendens in gestegen van iets 
meer dan 6 jaar tot 9 jaar en 10 maanden in 1998. In 2000 is de gemiddelde 
baanduur teruggevallen naar 9 jaar en 1 maand. Dit weerspiegelt echter niet een 
ontwikkeling naar flexibiliteit, maar vooral de hectiek van de arbeidsmarkt in 
1999 en 2000, met toegenomen baanmobiliteit van werknemers (zie hoofdstuk 4).  
 
Opgemerkt moet worden dat het percentage werkenden zonder vast dienstverband 
niet zo’n bevredigende indicator is van flexibiliteit van de arbeid. Een deel van de 
uitzendkrachten – flexwerkers bij uitstek – is namelijk in vaste dienst bij het 
uitzendbureau. Omgekeerd vallen onder de andersoortige, volgens deze definitie 
flexibele contracten ook gesubsidieerde arbeid en stagecontracten, die strikt 
genomen geen vormen van flexibele arbeid zijn. Daarom is in tabel 6.2 de 
flexibiliteit van de contractvorm afgezet tegen een drietal typen banen, die 
gangbaar tot flexibele arbeid worden gerekend. Deze drie ‘kenmerken’ van 
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flexibele arbeid zijn: werken via het uitzendbureau, werken op detacheringsbasis 
of uitgeleend door de werkgever en werken op een thuiswerkcontract of als op- of 
afroepkracht.  
 

Tabel 6.2: Flexibele baankenmerken naar soort dienstverband in 2000 (als 
percentage van de werkenden in loondienst) 

 Soort dienstverband Allen 

 

Vast Tijdelijk 
met 

uitzicht op 
vast 

Tijdelijk Anders 

 

Flexibele kenmerken, waarvan: 4,3 21,7 42,5 59,2 8,7 

via uitzendbureau 1,0 14,4 26,8 24,5 3,7 
gedetacheerd/uitgeleend 2,5 4,9 2,7 1,0 2,6 
oproepkracht/thuiswerk(st)er 0,8 2,4 13,0 33,7 2,4 

Geen flexibele kenmerken 95,7 78,3 57,5 40,8 91,3 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Opvallend is dat het aantal werknemers met flexibele kenmerken tussen 1998 en 
2000 weer is toegenomen. In 1996 betrof dit nog 8,9 procent van de werknemers. 
Vervolgens was dit in 1998 gedaald tot 7,7 procent, maar in 2000 zijn we met 8,7 
procent weer bijna op het niveau van 1996. Deze stijging betreft echter voor een 
groot gedeelte werknemers met een aanstelling voor bepaalde tijd, die vaker via 
een uitzendbureau of als oproepkracht of thuiswerker werkzaam zijn. Kortom: een 
verschuiving binnen een categorie werknemers die op grond van hun 
contractvorm al in zijn geheel tot flexibele arbeid wordt gerekend (en tussen 1998 
en 2000 even groot is gebleven). Voor een bruikbare definitie van flexibiliteit is 
het daarom goed de contractuele flexibiliteit en de aanwezigheid van flexibele 
kenmerken te combineren. Dit doen we door tot flexibele arbeid te rekenen: (1) 
iedere werknemer met een tijdelijk of andersoortig contract en (2) van de 
resterende werknemers (dus met een vast contract of met uitzicht daarop) degenen 
die een van de onderscheiden flexibele kenmerken hebben. In 2000 maakt deze 
groep 12,6 procent uit van de werknemers. Dat is weliswaar meer dan de 12,1 
procent uit 1998, maar substantieel minder dan de 14,5 procent uit 1996. Zeker 
geen aanwijzing van een nieuwe opmars van numerieke flexibiliteit. Voor zover 
daarvan iets zichtbaar is, gaat het om een lichte toename van ‘typisch’ flexibele 
banen onder werknemers met een vast contract of met uitzicht daarop.  



 89

Tabel 6.3: Gewenst dienstverband naar flexibele baankenmerken in 2000 
(percentage van de werkenden in loondienst met gegeven kenmerken) 

 Gewenst dienstverband Totaal 

 Vast*) Tijdelijk Uitzend-
bureau 

Oproep 
thuiswerk Overig  

Flexibele kenmerken 
waarvan: 66,0 2,6 10,5 17,2 3,7 100,0 

uitzendbureau 72,7 4,5 22,8    -    - 100,0 
gedetacheerd, uitgeleend 84,7 2,4 2,4    - 10,5 100,0 
oproepkracht/thuiswerk(st)er 37,1    -    - 60,5 2,4 100,0 

Geen flexibele kenmerken 96,3 0,8 0,2 0,3 2,4 100,0 

Allen 93,6 1,0 1,1 1,8 2,5 100,0 
* ) Inclusief tijdelijk met uitzicht op vast 
 
In de inleiding werd al opgemerkt dat op een krappe arbeidsmarkt de voorkeuren 
van werknemers belangrijker worden voor de mate waarin numerieke 
flexibilisering plaatsvindt en de wijze waarop. Tabel 6.3 geeft een overzicht van 
de door werknemers gewenste contractvorm, uitgesplitst naar eventueel van 
toepassing zijnde flexibele-baankenmerken. Vooral mensen met een 
thuiswerkcontract en op- en afroepkrachten blijken voor het grootste deel het 
soort aanstelling te hebben dat ze wensen. In vergelijking met 1998 is de wens om 
een vast contract te hebben afgenomen. Van de werknemers zonder flexibele-
baankenmerken wenste in 1998 98 procent een vaste aanstelling; vier 
procentpunten meer dan in 2000. Van de werknemers met flexibele-
baankenmerken wilde in 1998 84 procent een vaste aanstelling, dat percentage ligt 
in 2000 met 66 procent maar liefst 18 procentpunten lager. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat werknemers, na jaren van krapte op de arbeidsmarkt, 
gewend zijn geraakt aan het idee altijd wel ergens aan de slag te kunnen en 
baanzekerheid een minder belangrijk issue vinden. Deze verschuiving  in 
(contractuele) flexibiliseringswensen van werknemers zou daarom zeer 
conjunctuurgevoelig kunnen blijken. 
 
Numerieke flexibiliteit kan ook binnen de organisatie zelf tot stand komen door de 
werktijden te flexibiliseren. Hierbij valt te denken aan overwerk, maar ook aan het 
werken met ploegendiensten of wisselende diensten en verlenging van de 
bedrijfstijd zodat ook ’s avonds of in het weekend kan worden gewerkt. Voor een 
aantal van deze vormen van tijdsflexibilisering is de respondenten in het OSA-
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Arbeidsaanbodpanel gevraagd of deze in hun werk voorkomen. Tabel 6.4 geeft 
hiervan een overzicht, waarbij onderscheid gemaakt is naar het soort 
dienstverband van de respondenten. 
 
Tabel 6.4: Flexibele werktijden in 2000 (percentage van de werkenden in 
loondienst met gegeven soort dienstverband) 

 Soort dienstverband Allen 

 

Vast Tijdelijk 
met 

uitzicht 
op vast 

Tijdelijk Anders 

  

Onregelmatige werktijden (door  
werkgever bepaald) 

22,7 25,0 22,8 31,1 23,1 

Ploegendienst/wisselende diensten 18,2 17,0 19,0 23,3 18,3 
Werken op zondag 23,6 20,1 25,0 25,2 23,5 
Werken op zaterdag 35,8 33,9 32,1 41,6 35,7 
Zelf begin- of eindtijd bepalen 37,4 24,1 33,6 29,0 36,2 

% met onbetaalde overuren 28,6 22,9 19,0 18,0 27,5 
Gemiddeld aantal onbetaalde 

overuren per week 1,8 1,2 1,1 1,2 1,7 

% met betaalde overuren 30,6 32,8 20,4 8,9 29,6 
Gemiddeld aantal betaalde  

overuren per week 1,5 1,9 1,1 0,3 1,5 

 
Door de werkgever bepaalde onregelmatige werktijden komen in 2000 in 
vergelijking met 1998 iets minder voor – een daling van 35 naar 31 procent – 
terwijl ploegendiensten en wisselende diensten juist iets vaker voorkomen, vooral 
onder werknemers met een tijdelijke of andersoortige aanstelling. Ook werken op 
zaterdag of zondag komt in 2000 iets vaker voor dan in 1998. Werken op zondag 
is vooral sterk toegenomen bij werknemers met een tijdelijke aanstelling: van 20 
procent in 1998 naar 25 procent in 2000. De vorm van tijdflexibilisering die het 
best aansluit op de wensen van de werknemers, het zelf kunnen bepalen van 
begin- of eindtijden, is veruit het hardst gestegen. Was dit in 1998 nog voor 27 
procent van de werknemers van toepassing, in 2000 is dat aandeel gestegen naar 
36 procent. Deze stijging is in procentpunten ongeveer even groot voor 
werknemers met een vaste aanstelling als voor werknemers met een tijdelijke 
aanstelling, al dan niet met uitzicht op een vast contract. Deze vorm van 
tijdsflexibilisering blijft het meest voorkomen bij werknemers met een vaste 
aanstelling.  
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Tussen 1998 en 2000 is de hoeveelheid overwerk met gemiddeld drie minuten per 
week afgenomen. Daarmee ligt het overigens nog steeds ruim een kwartier boven 
de tijd die werknemers in 1994 aan overwerk besteedden. Van de gemiddeld door 
een werknemer in een week overgewerkte tijd is bijna een uur en drie kwartier 
onbetaald en bijna anderhalf uur betaald overwerk. In lijn met de krapte op de 
arbeidsmarkt is een groter deel van het overwerk betaald overwerk geworden. 
Gemiddeld werd in 2000 per week vier minuten meer betaald overwerk verricht 
dan in 1998. In dezelfde periode is de hoeveelheid onbetaald overwerk met zeven 
minuten gedaald, waarmee het weer terug is op het niveau van 1994 en 1996.  
 
Figuur 6.1: Minuten betaald en onbetaald overwerk per week (gemiddelde over 
alle werknemers) 
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Een andere in het oog springende verschuiving is dat de hoeveelheid betaald 
overwerk in 2000 gelijker verdeeld is: werknemers die betaald overwerk doen, 
besteden daar in 2000 gemiddeld per week 22 minuten minder aan dan in 1998, 
maar het percentage werknemers dat betaald overwerk verricht is relatief sterker 
gestegen. In 1998 betrof dat nog 26 procent van de werknemers, in 2000 30 
procent.  
  
Bijna vijf procent van de werknemers verricht zowel betaald als onbetaald 
overwerk. Drieëntwintig procent verricht alleen onbetaald overwerk, vijfentwintig 
procent alleen betaald overwerk. Zoals in tabel 6.5 goed te zien is, komt betaald 
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overwerk het meest voor bij werknemers met een laag opleidingsniveau, terwijl 
onbetaald overwerk overwegend verricht wordt door werknemers met een hoog 
opleidingsniveau. Verder blijkt dat jongeren vooral betaald overwerk verrichten 
en ouderen het meeste onbetaald overwerk. Maar weinig jongeren verrichten 
onbetaald overwerk. Gemiddeld gaat het daarbij om drie uur per week. Van de 
werknemers van vijftig jaar of ouder werkt bijna de helft wel eens zonder betaling 
over. Gemiddeld besteden zij daar zeven uur per week aan. Mannen verrichten 
zowel meer betaald als onbetaald overwerk dan vrouwen, per week gemiddeld 70 
minuten meer betaald overwerk en 80 minuten meer onbetaald overwerk. 
 
Tabel 6.5: Flexibiliteit in dienstverband, baankenmerken en werktijden naar 
persoonlijke kenmerken in 2000 (percentage van de werkenden in loondienst) 

 Geslacht Leeftijd Opleiding1) Allen

 man vrouw 16-24 25-49 50-64 laag middel
baar hoog  

Dienstverband          
vast 90,2 81,9 64,8 87,8 92,0 87,1 84,2 88,0 86,4 
tijdelijk, uitzicht op vast 5,2 7,2 17,6 5,8 1,3 5,6 7,4 5,2 6,1 
tijdelijk 3,6 5,8 13,0 3,9 3,3 4,0 5,2 4,8 4,6 
anders 1,0 5,0 4,6 2,5 3,4 3,3 3,2 2,0 2,9 

Flexibele kenmerken 7,7 9,9 13,3 8,3 8,1 9,4 10,5 5,9 8,8 
uitzendbureau 3,4 4,0 9,2 3,4 2,0 4,3 4,7 1,9 3,7 
gedetacheerd/uitgeleend 3,5 1,5 2,0 2,5 3,5 2,6 2,7 2,6 2,6 
oproep/thuiswerkcontract 0,8 4,3 2,0 2,4 2,6 2,5 3,1 1,5 2,4 

Onregelmatige werktijden 
(door werkgever 
bepaald) 

23,2 23,0 30,3 22,7 20,9 24,9 25,9 17,7 23,1 

Ploegendienst/wisselende 
diensten 17,3 19,5 23,0 18,7 14,1 22,3 22,4 8,9 18,3 

Werken op zondag 21,0 26,4 27,8 24,1 18,8 23,2 27,4 19,2 23,5 
Werken op zaterdag 35,7 35,6 44,8 36,4 27,6 39,8 41,1 24,5 35,7 
Zelf begin- of eindtijd 

bepalen 40,9 30,7 15,9 38,7 36,8 24,5 36,0 49,9 36,2 

% met onbetaalde overuren 32,1 22,2 20,1 27,8 30,5 14,6 24,3 46,2 27,5 
Gemiddeld aantal on-

betaalde overuren per 
week 

2,4 1,0 0,6 1,8 2,1 0,7 1,3 3,4 1,7 

% met betaalde overuren 34,0 24,5 37,6 30,9 19,9 37,9 33,1 16,0 29,6 
Gemiddeld aantal betaalde 

overuren per week 2,0 0,8 1,7 1,6 0,9 2,0 1,7 0,7 1,5 

1) Laag= lager onderwijs, vbo en mavo; middelbaar= havo, vwo, mbo; hoog = hbo, wo 
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In tabel 6.5 zijn ook de andere hierboven besproken indicatoren voor numerieke 
flexibiliteit afgezet tegen de persoonskenmerken leeftijd, geslacht en het niveau 
van de hoogst voltooide dagopleiding. Mannen hebben vaker een vaste aanstelling 
dan vrouwen, al is het verschil geleidelijk aan kleiner geworden en zal het nog 
verder afnemen gezien het bij vrouwen hogere aantal tijdelijke contracten met 
uitzicht op een vaste aanstelling. Ook bij de flexibele kenmerken, zoals 
uitzendwerk en thuiswerk, zijn vrouwen gemiddeld genomen de flexibelere 
werknemers maar wordt het verschil snel kleiner. Het aantal mannen met minstens 
een van de flexibele kenmerken is tussen 1998 en 2000 van vijf naar acht procent 
gestegen, waarentegen dat bij vrouwen van twaalf naar tien procent daalde.  
 
Oudere werknemers hebben vaker een vaste aanstelling dan jongere, maar het 
percentage werknemers met een vaste aanstelling is in de groep van jongere 
werknemers toegenomen van 53 procent in 1996 tot 65 procent in 2000. Ook 
scoren jongeren het hoogst op flexibele kenmerken, vooral door het hoge 
percentage uitzendwerk in deze groep. Daarbij moet worden aangetekend dat 
jongeren die een dagopleiding volgen niet zijn geïnterviewd voor de OSA-
Arbeidsaanbodenquête.  
 
Mannen en vrouwen ontlopen elkaar bij tijdsflexibiliteit niet veel, behalve dat 
vrouwen verhoudingsgewijs vaker op zondag werken en mannen vaker zelf hun 
begin- of eindtijden mogen bepalen. Dat laatste komt verder het meest voor bij 
werknemers van 25 jaar of ouder en bij hoog opgeleiden. Van de werknemers met 
een hogere beroepsopleiding of een wetenschappelijke opleiding heeft de helft de 
vrijheid om zelf begin- of eindtijden te kiezen. 
 
Tussen de bedrijfstakken zijn duidelijke verschillen zichtbaar in de mate waarin 
de besproken vormen van numerieke flexibiliteit voorkomen. Het percentage 
werknemers met een flexibele contractvorm is het hoogst in de landbouw (dertien 
procent), de transportsector (twaalf procent) en de commerciële dienstverlening 
(tien procent) en het laagst bij de overheid (drie procent). Ook in de industrie en 
de bouwnijverheid komen relatief weinig flexibele aanstellingen voor (vier 
procent). Met zes procent uitzendwerk en vijf procent detachering heeft het bank-
en verzekeringswezen een hoog percentage arbeid met flexibele kenmerken (in 
totaal twaalf procent). De onderwijssector is in dat opzicht de tegenpool met 
slechts vier procent arbeid met flexibele kenmerken. Deze sector scoort ook laag 
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bij flexibiliteit van contractvormen (vijf procent) en op één na alle genoemde 
vormen van tijdsflexibilisering. De uitzondering is onbetaald overwerk. Met 
gemiddeld meer dan drie uur per week per werknemer laat het onderwijs alle 
andere sectoren ver achter zich. Betaald overwerk komt in het onderwijs 
daarentegen niet of nauwelijks voor. Door de werkgever bepaalde onregelmatige 
werktijden, ploegendiensten, wisselende diensten en werken in het weekend 
komen het meest voor in de transportsector en de sector zorg en welzijn. 
Daarnaast wordt ook in de landbouw en de niet-commerciële dienstverlening 
verhoudingsgewijs veel op zaterdag en zondag gewerkt en in de handel veel op 
zaterdag. Bij de overheid en in de commerciële dienstverlening kunnen 
werknemers het vaakst zelf hun begin- of eindtijden bepalen. Betaald overwerk 
komt het meest voor in de transportsector met gemiddeld per werknemer vijf en 
een half uur per week. Daar staat tegenover dat in deze sector het minst 
onbetaalde overwerk wordt verricht. 
 
6.3 Flexibele inzetbaarheid 
 
Bij numerieke flexibiliteit ligt de nadruk op de omvang van het personeelsbestand. 
Een andere vorm van flexibilisering waaraan bij bedrijven behoefte bestaat, is de 
mogelijkheid werknemers op meerdere plaatsen in het arbeidsproces in te kunnen 
zetten, ook wel aangeduid als multi-inzetbaarheid. Deze vorm van flexibilisering  
wint aan belang op een krappe arbeidsmarkt. Langdurig openstaande vacatures 
dwingen bedrijven te zoeken naar oplossingen binnen de eigen organisatie. In het 
OSA-Arbeidsaanbodpanel is gevraagd of respondenten, als het zo uitkomt, 
inzetbaar zijn voor werkzaamheden die eigenlijk tot een andere functie of afdeling 
behoren, en zo ja, hoe vaak dat feitelijk is voorgekomen. Het Trendrapport 
Aanbod van Arbeid 1999 liet zien dat het aantal werknemers dat breed ingezet 
kan worden over de afgelopen jaren een stijgende trend vertoont, maar 
belangrijker nog: dat hiervan in 1998 aanmerkelijk vaker gebruik werd gemaakt 
dan in de jaren daarvoor. Onderzoek van het NEI13 bevat aanwijzingen dat 
bedrijven in die periode inderdaad vooral naar interne oplossingen voor 
personeelsschaarste zochten. Sindsdien zou de aanpak echter weer meer in de 
richting van externe wervingsinspanningen zijn verschoven, bijvoorbeeld door 
hogere salarissen te bieden. De vraag is daarom hoe zich tegen deze achtergrond 

                                                 
13 Winden, P. van en P.J. van Nes (2001), Krapte op de arbeidsmarkt: werkgeversreacties, OSA-
publikatie A178. 
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de functionele flexibilisering in de periode van 1998 tot en met 2000 heeft 
ontwikkeld. 
 
Tabel 6.6: Flexibele inzetbaarheid, 1994-2000 (percentage van de werkenden in 
loondienst) 

 1994 1996 1998 2000 

Multi-inzetbaar, waarvan:1) 70,9 71,9 73,1 74,8 

vaak voorgekomen 18,7 19,6 23,3 18,0 
niet zo vaak 23,6 25,1 24,1 23,3 
een enkele keer 43,1 41,3 38,8 40,3 
nooit voorgekomen 14,6 14,1 13,9 18,5 

Niet multi-inzetbaar 29,1 28,1 26,9 25,2 
1) Als percentage van de multi-inzetbare respondenten. 
 
Zoals tabel 6.6 laat zien, heeft de trend in multi-inzetbaarheid van werknemers 
zich in 2000 doorgezet. In 2000 is bijna driekwart van de werknemers – naar 
eigen zeggen – waar nodig inzetbaar in andere functies of op andere afdelingen. 
Van deze bredere inzetbaarheid wordt in 2000 echter minder intensief gebruik 
gemaakt dan in 1998. Sterker nog: zelfs in 1996 en 1994 werd van de multi-
inzetbaarheid meer gebruik gemaakt, al was in 1994 het aantal multi-inzetbare 
werknemers zoveel kleiner dat het percentage feitelijk in andere functies of op 
andere afdeling ingezette werknemers wel kleiner was dan in 2000. Het belang 
van functionele flexibiliteit is dus afgenomen, maar dat laat onverlet dat 61 
procent van de werknemers aangeeft werkzaamheden te hebben verricht die 
eigenlijk tot een andere functie of afdeling behoren.  
 
In tabel 6.7 wordt nagegaan welke werknemers breed inzetbaar zijn. Procentueel 
zijn meer mannen multi-inzetbaar dan vrouwen, maar tussen 1998 en 2000 is dit 
aandeel bij de vrouwen het hardst gestegen. Bij iets meer dan 80 procent van de 
werknemers werd van deze inzetbaarheid ook inderdaad gebruik gemaakt, bij 
mannen en vrouwen is dat ongeveer hetzelfde. In 1998 was de multi-inzetbaarheid 
en het gebruik daarvan het hoogst onder werknemers in de leeftijdsgroep van 25 
tot 50 jaar oud. Dat is in 2000 niet langer het geval. De multi-inzetbaarheid en het 
feitelijk gebruik daarvan is nu het hoogst bij werknemers van 16 tot en met 24 
jaar. Op dezelfde manier is ook de verdeling van multi-inzetbaarheid naar 
opleidingsniveau verschoven. In 1996 en 1998 waren werknemers met middelbaar 
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opleidingsniveau (havo, vwo en mbo) het breedst inzetbaar. In 2000 is de multi-
inzetbaarheid het grootst bij de werknemers met een laag opleidingsniveau. 
Bovendien worden deze werknemers ook het vaakst daadwerkelijk op een andere 
afdeling of in een andere functie ingezet.  
 
Tabel 6.7: Flexibele inzetbaarheid naar persoonskenmerken in 2000 (percentage 
van de werkenden in loondienst) 

 
Inzetbaar op andere 
functie of afdeling 

Feitelijk ingezet 
op andere functie 

of afdeling1) 

Nooit voorgekomen 
(% van multi-

inzetbaren) 

Allen 74,8 61,0 18,5 

Geslacht    
man 78,0 64,3 17,6 
vrouw 71,1 57,2 19,6 

Leeftijd    
16-24 83,0 68,7 17,3 
25-49 75,0 61,0 18,7 
50 jaar en ouder 69,5 56,9 18,2 

Opleiding    
lage opleiding2) 76,8 64,4 16,1 
middelbare opleiding 76,2 61,2 19,6 
hoge opleiding 70,9 56,7 20,0 

1) Vaak, niet zo vaak en een enkele keer (zie tabel 6.6), in procenten van alle werknemers 
2) Lage opleiding = lager onderwijs, lbo en mavo; middelbare opleiding = havo, vwo, 
mbo; hoge opleiding = hbo, wo 
 
Uit tabel 6.6 bleek al dat voor zo’n veertien procent van de werknemers geldt dat 
zij naar eigen zeggen wel multi-inzetbaar zijn, maar dat daarvan geen gebruik 
werd gemaakt. Daarom is in tabel 6.7 in de laatste kolom aangegeven hoeveel 
procent van degenen die zelf zeggen multi-inzetbaar te zijn, in feite nooit op 
meerdere plaatsen is ingezet. Dit percentage kan worden beschouwd als een 
indicator van de discrepantie tussen subjectieve en feitelijke multi-inzetbaarheid, 
maar ook als benuttingsgraad van de mogelijkheden die het personeel biedt. De 
mate van gebruik van de (subjectieve) multi-inzetbaarheid verschilt overigens niet 
veel tussen de leeftijdsgroepen. Wel blijkt dit bij mannen iets hoger te liggen dan 
bij vrouwen en bij laag opgeleiden iets hoger dan bij middelbaar of hoger 
opgeleiden.  
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Naast de kenmerken in tabel 6.7 blijken er ook duidelijke verschillen tussen 
bedrijfstakken. In de landbouw en de bouwnijverheid is het percentage multi-
inzetbare werknemers het hoogst. In de bouwnijverheid wordt deze brede 
inzetbaarheid ook het minst onbenut gelaten. Van de werknemers in de bouw is 76 
procent daadwerkelijk buiten de eigen functie of afdeling ingezet. 
Verhoudingsgewijs zitten hier veel werknemers bij die aangeven dat dit niet zo 
vaak of een enkele keer gebeurde. In de landbouw is het percentage werknemers 
dat vaak op een andere plaats wordt ingezet het hoogst. Dit blijkt voor één op de 
vier multi-inzetbaren te gelden, dat wil zeggen voor ongeveer 22 procent van de in 
die sector werkzame werknemers. In de zorg- en welzijnssector beschouwt slechts 
62 procent van de werknemers zich als multi-inzetbaar. Slechts 52 procent van de 
werknemers in deze sector is ooit op een andere afdeling of in een andere functie 
ingezet. Ook in de transportsector  en het onderwijs is dit aandeel met 54 procent 
relatief klein. 
 
In paragraaf 6.2 was het overheersende beeld dat de numerieke flexibiliteit in de 
periode 1996-1998 duidelijk was afgenomen, maar dat die in de periode 1998-
2000 niet verder is gedaald en door een toename van de hoeveelheid uitzendwerk 
zelfs weer iets is teruggekomen. De enige uitzonderingen waren overwerk – 
waarin we een verschuiving van onbetaald naar betaald zagen – en de mate waarin 
werknemers zelf hun begin- en eindtijden kunnen bepalen, dat tussen 1998 en 
2000 aanzienlijk is toegenomen. De functionele flexibiliteit in de vorm van multi-
inzetbaarheid van werknemers was tussen 1996 en 1998 flink toegenomen, maar 
is tussen 1998 en 2000 weer terug bij af. Globaal gesproken zou verwacht kunnen 
worden dat werknemers die door hun aanstelling of door kenmerken van hun baan 
tot flexibele arbeid kunnen worden gerekend doorgaans minder goed toegerust 
zijn om in meerdere functies in de organisatie te worden ingezet. In tabel 6.8 
wordt daarom de functionele flexibiliteit afgezet tegen enkele aspecten van 
numerieke flexibiliteit. 
 
Van eventuele multi-inzetbaarheid wordt inderdaad het meest gebruik gemaakt bij 
werknemers met een vast dienstverband. Werknemers met een tijdelijke 
aanstelling die uitzicht geeft op een vast dienstverband vinden zichzelf weliswaar 
even vaak multi-inzetbaar, maar van deze vermoede kwaliteiten wordt (nog) niet 
in dezelfde mate gebruik gemaakt. Ook flexibele baankenmerken gaan minder 
goed samen met multi-inzetbaarheid, behalve bij werknemers die gedetacheerd of 
uitgeleend zijn. Van laatstgenoemde groep vindt een groot deel zichzelf multi-
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inzetbaar en feitelijk worden ze even vaak buiten afdeling of functie ingezet als de 
gemiddelde werknemer. Werknemers die betaald of onbetaald overwerk 
verrichten, geven verhoudingsgewijs vaak aan dat zij multi-inzetbaar zijn. De 
mate waarin hiervan ook feitelijk gebruik wordt gemaakt ligt hoger dan bij de 
gemiddelde werknemer. 
 
Tabel 6.8: Numerieke en functionele flexibiliteit in 2000 (percentage van de 
werkenden in loondienst) 

 Inzetbaar op andere functie 
of afdeling 

Feitelijk ingezet op andere 
functie of afdeling1) 

Allen 74,8 61,0 

Vast dienstverband 75,2 62,3 
Tijdelijk met uitzicht op vast 76,5 52,1 
Tijdelijk en andersoortig 67,8 52,7 

Geen flexibele kenmerken 75,4 61,9 
Flexibele baankenmerken:   

uitzendbureau 76,0 51,0 
detachering/uitgeleend 81,2 61,0 
oproep/thuiswerkcontract 56,4 48,5 

Onbetaald overwerk 81,4 68,8 
Betaald overwerk 79,9 66,0 

1) Vaak, niet zo vaak en een enkele keer voorkomend 
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7 Arbeid en zorg 
 
 
7.1 Inleiding 
 
De constatering dat de arbeidsdeelname van Nederlandse vrouwen de afgelopen 
jaren fors is gestegen, vormt inmiddels geen nieuws meer. Het niveau bevindt zich 
nu in de hogere regionen van de landenscores binnen de Europese Unie. Ook 
afgezien van de heel kleine werkweken van minder dan anderhalve dag ziet de 
ontwikkeling er goed uit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek had 
vorig jaar ruim 52 procent van alle vrouwen van 15 tot 65 jaar betaald werk voor 
twaalf uur of meer per week, ten opzichte van 39 procent in 1990. Wel was 
ondanks deze groei de arbeidsdeelname nog steeds veel lager dan de 77 procent 
voor mannen. De stijging van de arbeidsdeelname van Nederlandse vrouwen is 
voor een flink deel een gevolg van de toename van het aantal deeltijdwerkers. Het 
gaat daarbij overigens ook vaak om banen van minder dan 24 uur per week. Ook 
al verdienen zij daarmee in het algemeen een inkomen dat onder de grens van 
economische zelfstandigheid ligt, toch houden zij op deze manier de band met de 
arbeidsmarkt intact. 
 
Om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en het aantal uren dat zij 
betaald werken te laten stijgen, is het van belang dat zorgtaken voor kinderen en 
verwanten en het huishoudelijke werk niet hoofdzakelijk op de vrouw neerkomen. 
Herverdeling van zorgtaken tussen partners maakt een herverdeling van betaald 
werk tussen hen gemakkelijker. Dat daar het nodige in te verbeteren is, blijkt 
onder meer uit het feit dat de Nederlandse vrouw volgens recente CBS gegevens 
het krijgen van het eerste kind relatief lang uitstelt.  
 
In het eerste hoofdstuk van dit rapport is al stilgestaan bij de arbeidsparticipatie 
van vrouwen, ook in relatie tot het aantal kinderen in het huishouden (zie 
specifiek paragraaf 1.4). Dit hoofdstuk geeft daaraan een verdieping: hierin staat 
het onderwerp ‘Arbeid en Zorg’ naar huishoudenstype en geslacht centraal. 
Bijzondere aandacht krijgt de invloed van kinderen op de arbeidsparticipatie en op 
de omvang van de werkweek van de ouders (paragraaf 7.2). In de daaropvolgende 
paragraaf wordt de tijdsbesteding aan betaald werk, aan huishoudelijk werk en aan 
zorg voor kinderen en voor personen in de naaste omgeving nader bekeken. In 
paragraaf 7.4 wordt vervolgens aandacht besteed aan de inkomens van vrouwen 
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met jonge kinderen in relatie tot het inkomen van de partner en de kosten van 
kinderopvang. In deze paragraaf komt ook de mening van ouders over de 
combineerbaarheid van arbeid en zorg aan de orde. 
 
7.2 Betaald werk en de komst van kinderen 
 
Uit tabel 1.4 in hoofdstuk 1 bleek al dat met name vrouwen met meer dan 1 kind 
minder participeren dan vrouwen die nog geen kinderen hebben. Vooral als het 
eerste of het jongste kind nog geen vier jaar oud is, blijkt de combinatie van 
arbeid en zorg moeizaam of op zijn minst enerverend. Partners die 
gezinsuitbreiding overwegen, hikken daar kennelijk tegenaan: in de loop der tijd 
is te zien dat het krijgen van kinderen wordt uitgesteld. Het CBS heeft recentelijk 
becijferd dat vrouwen in Nederland gemiddeld 29 jaar zijn als zij voor het eerst 
moeder worden; in 1970 lag de gemiddelde leeftijd nog onder de 25. Soms leidt 
uitstel ook tot afstel en niet altijd op basis van een vrijwillige keuze. Daarom 
wordt niet verwacht dat de gemiddelde leeftijd voor gezinsuitbreiding nog veel 
verder zal stijgen. De vruchtbaarheid daalt dan namelijk en de kans op 
complicaties neemt toe.  
 
Tabel 7.1: Leeftijd van de ouders bij de geboorte van het eerste en het tweede kind 
(op basis van peilingen van 1992 tot en met 2000) 

 Geboorte van eerste, respectievelijk tweede kind  

 Man Vrouw Man Vrouw 

Geboorte in:1)     
1990 – 1992  31,7 28,4 32,6 29,6 
1992 – 1994  30,7 28,5 33,6 30,4 
1994 – 1996  31,1 28,9 32,7 30,6 
1996 – 1998  31,7 29,5 33,6 31,6 
1998 – 2000  32,0 29,7 33,6 31,1 

1) Periode gebaseerd op meting in OSA-Arbeidsaanbodenquête: periode loopt van september van 
het eerste jaar tot september van het laatste jaar. 
 
Ook in de cijfers van het OSA-Arbeidsaanbodpanel is de sluipende 
baringsveroudering zichtbaar. Tabel 7.1 geeft de gemiddelde leeftijd weer waarop 
Nederlandse ouders hun eerste en hun tweede kind krijgen. In pakweg het laatste 
decennium is de leeftijd waarop de moeder haar eerste kind krijgt met bijna 
anderhalf jaar gestegen; bij de vader verandert er wat dit betreft niet veel. Als een 
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tweede kind gewenst is, hebben de uitstellende ouders, zoals te verwachten is, een 
beetje haast: tussen de eerste en de tweede zit gemiddeld krap anderhalf jaar. 
 
Doorwerken, minder werken of stoppen? Dat is het traditionele dilemma van de 
moeder, dat misschien in de loop der tijd geleidelijk minder dominant is 
geworden, maar daarmee nog niet verdwenen. Cross-sectie-gegevens kunnen dat 
bij implicatie al laten zien via de gerealiseerde participatiestijgingen binnen de 
totale steekproef en deelcohorten ervan. In tabel 7.2 zijn de feitelijke 
gedragsreacties van de betrokken moeders in beeld gebracht, vóór en na de 
geboorte van het eerste kind. De eerste kolom geeft de verandering van de 
arbeidsdeelname rond het moment van de geboorte. Van de werkende vrouwen 
die na de geboorte van het eerste kind blijven werken, is in de daaropvolgende 
vier kolommen weergegeven hoe de aanstellingsomvang verandert.  
 
Tabel 7.2: Arbeidsdeelname van vrouwen rondom de geboorte van het eerste kind 
(procentpunten verschil, op basis van tweetallen peilingen van 1996 tot en met 2000) 

 
Verandering in 

participatie-
graad 

Verandering in aanstellingsomvang1) 

  1-12 13-24 25-34 35+ 

Geboorte eerste kind in:2)      

1994 – 1996 - 20,0  + 5,6 + 36,6 -  6,8 - 35,5 
1996 – 1998  - 10,2  + 4,4 + 39,0 - 11,8 - 31,6 
1998 – 2000  - 11,7  + 4,4 + 56,9 -  5,6 - 55,7 

1) In overeengekomen uren per week. 
2) Periode gebaseerd op meting in OSA-Arbeidsaanbodenquête: periode loopt van september van 
het eerste jaar tot september van het laatste jaar. 
 
Duidelijk is te zien dat de arbeidsdeelname van deze kersverse moeders stevig 
daalt en dat dan in een economie die hevig om werknemers verlegen zit. Een 
participatiedaling van ongeveer tien procentpunten zou daarom heel goed een 
ondergrens kunnen vormen. Ook bij degenen die door blijven werken blijkt de 
betaalde arbeid zich te moeten plooien. Veel grote banen worden omgezet in 
banen met een kleinere aanstellingsomvang. De deeltijdbaan van ongeveer een 
halve werkweek lijkt volgens de laatste gegevens relatief terrein te winnen in dit 
veranderingsproces. Dit duidt er misschien op dat de desbetreffende moeders toch 
een enigszins serieus te nemen betrokkenheid bij de werkplek willen behouden. 
Mogelijk zit hier een bewuste investering in de toekomst achter, gefaciliteerd door 
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verruimde kinderopvangmogelijkheden en vergrote acceptatie van 
werkgeverszijde. 
 
Na de gezinsuitbreiding breekt de fase aan waarin creatief en vooral heel effectief 
met de beschikbare tijd moet worden omgesprongen. Paragraaf 7.3 hierna zal daar 
nog wat extra gegevens over presenteren. Op deze plaats volstaat een idee van de 
manier waarop de aanwezigheid van kinderen in een huishouden de 
mogelijkheden tot het verrichten van betaalde arbeid beïnvloedt. Daarbij blijken 
de gemaakte keuzen nogal afhankelijk van het gevolgde opleidingsniveau. Zo is 
op nagenoeg elke regel in de tabel te zien dat er tussen de opleidingscategorieën 
partcipatiesprongen van om en nabij 15 procentpunten worden gemaakt. Dit duidt 
op een zekere geneigdheid om met het opgebouwde menselijke kapitaal iets te 
(blijven) doen op de arbeidsmarkt, ook als dat veel moeite en combinatieperikelen 
met zich meebrengt. In 2000 zijn de verschillen trouwens in de meeste gevallen 
duidelijk al minder groot dan in 1996.  
 
Tabel 7.3: Arbeidsdeelname van moeders naar opleidingsniveau, 1996 en 2000 
(participatiegraden) 

Leeftijd jongste  
kind in huishouden 

Totaal Lo/vbo/ 
mavo 

Havo/vwo/
mbo 

Hbo/wo 

1996     
kind van 0 tot 5 57,8 45,5 60,7 80,8 
kind van 5 tot 13 55,2 46,8 65,8 64,4 
kind van 13 tot 19 62,6 54,1 74,3 88,9 

2000     
kind van 0 tot 5 67,6 54,5 68,9 84,2 
kind van 5 tot 13 73,6 62,8 80,0 85,5 
kind van 13 tot 19 76,7 69,7 77,2 94,1 

 
Tabel 7.3 geeft voorts na enige inspectie prijs waar de opvallendste stijgingen in 
arbeidsdeelname worden gerealiseerd. Ongeacht opleidingsachtergrond blijkt voor 
de moeders met kleine, al niet meer zo kleine en grotere kinderen de participatie 
consequent en fors gestegen. Relatief de grootste winst wordt geboekt bij de 
moeders wier jongste kind al de basisschoolleeftijd bereikt heeft. Verder is de 
toename in arbeidsdeelname relatief het hoogst voor de laagste opleidingsniveaus. 
Dat is niet zo vreemd, want de hoger gekwalificeerde vrouwen participeerden in 
de startsituatie van de tabel al op een vrij hoog niveau. De enige dissonant daarbij 
vormen de hbo/wo-moeders met basisscholieren als jongste kinderen in 1996. De 
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tabel doet verder vermoeden dat het niet eenvoudig zal zijn om nog aanzienlijke 
extra stijgingen in de participatiegraden te realiseren. Nadere (niet in de tabel 
opgenomen) gegevens bevestigen dat. Zo is de fractie werkzoekende moeders in 
bovenstaande categorieën gedurende de vierjarige periode heel stevig geslonken: 
waren er in 1996 in sommige deelsegmenten nog percentages van 8 en 10 te 
noteren, in 2000 ligt alles rond de 2,5 percent.  
 
7.3 Het combineren van arbeid en zorg: schipperen met de tijd 
 
Het OSA-Arbeidsaanbodpanel is niet primair opgezet als een tijdsbestedings-
onderzoek. Toch bevat het voldoende gegevens om aan te geven hoe de tijd, die 
resteert na aftrek van slapen, eten, persoonlijke verzorging en ontspanning, wordt 
ingevuld. De informatie is op weekbasis gerapporteerd. Om te zien of de 
ontspanning, ofte wel de broodnodige tijd om de accu op te laden, in de knel 
komt, is een ruwe schets van de wekelijkse tijdverdeling handig. De week bestaat 
uit zeven maal 24, dus 168 uur. De gemiddelde mens moet dagelijks acht uur 
slapen en heeft, misschien wat aan de ruime kant, vier uur per dag nodig om te 
eten, zich te wassen en anderszins persoonlijk te verzorgen. De tijd die in deze 
paragraaf te verdelen valt komt dus neer op halve etmalen, dus 84 uren per week 
(zeven dagen maal twaalf uur). Daarin mogen de respondenten betaalde arbeid 
verrichten, voor eventuele kinderen zorgen, het huishouden doen, werken als 
vrijwilliger en tenslotte zorg of bijstand verlenen aan andere naasten (relationeel 
of geografisch; hierna aan te duiden met mantelzorg). Wat er dan nog overschiet 
is dus de vrije tijd voor ontspanning en dergelijke. 
 
Tabel 7.4 en 7.5 laten de gemiddelde tijdsbesteding per week zien van personen 
naar huishoudsituatie en geslacht, voor 1996 en 2000. Hierbij zijn alleen 
huishoudens geselecteerd met twee volwassen partners die beiden een betaalde 
werkkring hebben. Dan blijkt dat er om te beginnen voor degenen die geen 
kinderen te verzorgen hebben weinig aan de hand is. Na alle ‘verplichtingen’ 
houden zij nog voldoende tijd over om tot zichzelf te komen. Dat geldt zowel 
voor mannen als vrouwen en zowel in 1996 als 2000. Aan de andere kant van het 
gestileerde levenscyclus-spectrum in deze tabellen zitten de ouders wier kinderen 
in ieder geval de basisschool hebben verlaten. De mannelijke helft had en heeft 
geen onoverkomelijke tijdsindelingsproblemen; wel liggen er van de 84 
beschikbare uren toch inmiddels méér uren vast: van zo’n 50 in 1996 tot ruim 60  
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Tabel 7.4: Tijdsbesteding van tweeverdieners in 1996 naar huishoudenssituatie en 
geslacht (gemiddeld aantal uren per week) 

Leeftijd jongste kind  
in huishouden 

Betaalde 
Arbeid 

Kinderzorg Huishouden Mantelzorg 

Mannen     
geen kind in huis 37 – 6 0,5 
kind van 0 tot 5 37,5 19 6,5 0,5 
kind van 5 tot 13 37 13,5 6 0,5 
kind van 13 tot 19 37 6 5 1 

Vrouwen     
geen kind in huis 34 – 13 1 
kind van 0 tot 5 19 45 21 0,5 
kind van 5 tot 13 18 32 24 0,5 
kind van 13 tot 19 20 28 22 1 

 
in 2000. De moeders zitten wat dichter bij hun tijdsgrenzen: van 72 tot bijna 80 uur. Het is 
echter te verwachten dat vooral de moeders met de kleinere kinderen het het drukst 
hebben. Als de jongste nog niet schoolgaand is, kwam en komt de moeder met haar tijd 
inderdaad niet uit: van 86 uur in 1996 tot 92 in 2000. Daarmee vergeleken hebben hun 
mannen minder te lijden: van 64 tot ruim 66 uren, dus zo’n 25 uur minder, steken zij in 
min of meer verplichte zaken. 
 
Tabel 7.5: Tijdsbesteding van tweeverdieners in 2000 naar huishoudenssituatie en 
geslacht (gemiddeld aantal uren per week) 

Leeftijd jongste kind  
in huishouden 

Betaalde 
Arbeid 

Kinderzorg Huishouden Mantelzorg 

Mannen     
geen kind in huis 37 – 7 0,5 
kind van 0 tot 5 36,5 20 7 1 
kind van 5 tot 13 36 16,5 7,5 1 
kind van 13 tot 19 36 17 1) 6 1 

Vrouwen     
geen kind in huis 32,5 – 11 2 
kind van 0 tot 5 19,5 48 21 1 
kind van 5 tot 13 21 33,5 21,5 1 
kind van 13 tot 19 22,5 30 1) 22,5 2 

1) Benadering met cijfers van 1998. 
 
Zo gauw als het jongste kind naar school gaat, krijgen ook de moeders weer wat 
meer lucht, al houdt dat inmiddels niet over: van zo’n 75 uur in 1996 naar 80 uur 
in 2000 wordt besteed aan werken en zorgen.  
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Al met al onderstrepen de resultaten de inzichten die ook naar voren komen uit 
‘echt’ tijdsbestedingsonderzoek. De conclusie die het SCP recentelijk daaraan 
heeft verbonden, heeft op zijn minst een bezorgde ondertoon: “Tussen 1995 en 
2000 hebben Nederlanders het aanmerkelijk drukker gekregen. Er wordt meer 
gewerkt en er is minder vrije tijd. Uiteenlopende, doorgaans breed gewaardeerde 
vrijetijdsactiviteiten als vrijwilligerswerk, sociale contacten, bewegen en lezen 
staan (andermaal) onder druk. In een tijd van toenemende werkdruk en geklaag 
over vermoeidheid is de daling in de wekelijks vrij te besteden tijd een 
ongemakkelijk signaal.”14  
 
7.4 Combineren, faciliteren, bekostigen en waarderen 
 
Vrouwen zijn meer gaan participeren, maar het gemiddelde aantal uren dat zij 
wekelijks betaald werk verrichten is gedaald. Ook vanuit emancipatorisch 
perspectief is dit een dubbele boodschap: méér vrouwen hebben en houden 
weliswaar contact met het arbeidsproces, maar verdienen daarbij gemiddeld 
minder per week. Gegeven de aanstellingsomvang is de bijbehorende beloning 
vaak namelijk niet als voldoende voor economische zelfstandigheid te 
bestempelen. Dat laatste komt dan overeen met minimaal het uitkeringsniveau van 
een alleenstaande ouder. Dit ijkpunt weerspiegelt dus de situatie van een 
gescheiden moeder met aan haar toegewezen kinderen, met het oog op het risico 
van echtscheiding geen onrealistisch uitgangspunt. Belangrijk is natuurlijk wel dat 
die al dan niet toereikende beloning sterk afhankelijk is van de omvang van de 
arbeidsaanstelling, terwijl de preferenties dienaangaande verschillen met de 
huishoudenssituatie. Binnen een méérverdienershuishouden kiezen partners 
namelijk steeds minder voor twee volledige werkweken en dito inkomens. Wel 
leidt het afwegingsproces op huishoudensniveau nogal vaak tot een nagenoeg 
voltijdse werkweek voor de man en ongeveer een halve tot driekwart baan voor de 
vrouw. De beloning uit die deeltijdbaan waarborgt dan vaak geen economische 
zelfstandigheid, maar de privé-afweging was daar ook niet op gericht. Als het dan 
toch tot scheiding zou komen, zal het – als de conjunctuur en de kinderopvang 
meewerken – mogelijk zijn de aanstellingsomvang uit te breiden en dan ziet het 
financiële plaatje er meteen heel anders uit. Even los dus van de vraag of je de 

                                                 
14 Breedveld, K., A. van den Broek, J. de Haan, J. de Hart, F. Huysmans en D. Niggebrugge 
(2001), Trends in de tijd: een schets van recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en tijdsordening, 
SCP Boek 2001-5, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 
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situatie van een samenwoningshuishouden moet beoordelen aan de hand van de 
alternatieve situatie na een relatiebreuk, zijn er wel een paar kanttekeningen te 
maken. In de kern laat zich de volgende vraag stellen: ‘Is betaalde arbeid voor 
moeders, die het zonder baan ook al druk genoeg hebben, al die moeite waard?’. 
In ieder geval kan eens nagegaan worden wat het allemaal oplevert en hoe het 
ervaren wordt. 
 
Tabel 7.6. presenteert enkele financiële gegevens die er in dit verband toe doen. 
De tabel kent een indeling naar de (vóórschoolse en basisschool-)leeftijd van het 
jongste kind, omdat zowel de noodzaak en omvang van deze opvang als de kosten 
ervan tussen deze twee categorieën nogal verschillen. De tabel laat enkele aardige 
verschuivingen in de tijd zien. 
 
Tabel 7.6: Inkomen van werkende moeders, huishoudinkomen en de kosten van 
kinderopvang, 1996, 1998 en 2000, gemiddelde maandbedragen en percentages. 

Leeftijd jongste  
kind in huishouden 

Netto inkomen
moeder 

 
als aandeel
huishoud-
inkomen 

Kosten 
kinder-
opvang 

 
als aandeel 
inkomen 
moeder 

 
als aandeel
huishoud-
inkomen 

1996:      
kind van 0 tot 4 1487 37,7 341 26,1 8,8 
kind van 4 tot 13 1595 42,2 229 15,5 5,7 

1998:      
kind van 0 tot 4 1794 42,0 425 22,9 9,7 
kind van 4 tot 13 1769 42,0 297 16,7 7,4 

2000:      
kind van 0 tot 4 1838 45,8 453 23,2 10,8 
kind van 4 tot 13 2128 51,2 403 17,2 8,9 

 
Zo blijkt het netto maandinkomen van de moeders gedurende de vier jaren 
aanzienlijk gestegen. Er mogen uiteraard geen gemiddelde jaarlijkse 
loonstijgingen uit afgeleid worden, want de cijfers zijn een resultante van 
veranderingen in aanstellingsomvang en uurlonen van niet volledig identieke 
cohorten. Ook als aandeel van het huishoudinkomen neemt de vrouwelijke 
inbreng gestaag toe. Voor één categorie zou de moeder gemiddeld gesproken zelfs 
kostwinner zijn. Niet onverwacht is dat ook de kinderopvangkosten zijn gestegen 
(ook hier: gevolg van prijsstijging én mogelijke toename in opvangeenheden). Als 
aandeel van het inkomen van de moeder blijven de uitgaven binnen de perken, 
althans: de relatieve kosten van de dure opvang voor nog niet schoolgaande 
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kinderen daalt iets en die van de naschoolse opvang stijgt licht. Het huishouden 
als geheel blijkt van jaar op jaar geleidelijk een iets hogere fractie aan 
kinderopvang te moeten besteden. Als momentopnamen beschouwd lijken de 
kosten wellicht aan de hoge kant; bedacht moet echter worden dat ze niet alleen 
extra inkomen op het moment zelf maar ook hogere inkomensniveaus in de 
toekomst mogelijk maken. Werken, en dus de opbouw van werkervaring, is 
immers ook een vorm van investeren in menselijk kapitaal. 
 
Al schetst tabel 7.6 op het eerste gezicht een tamelijk positief plaatje, toch is 
daarmee nog niet gezegd dat al dat combineren en wat daarbij komt kijken 
navenant wordt gewaardeerd. Aan de werkenden met thuiswonende kinderen en 
zorgtaken is daarom een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op de 
zoektocht naar de balans tussen werken en zorgen. Ten eerste is de respondenten 
gevraagd of het combineren van arbeid en zorg door henzelf als problematisch 
wordt ervaren en of zij menen tot een voldoende evenwichtige verdeling met hun 
partner te kunnen komen. Verder is geïnformeerd of zij de beschikbare opties 
voor betaald, respectievelijk onbetaald, verlof voldoende achten. Dezelfde vraag 
is ook gesteld over de mogelijkheden voor telewerk en thuiswerk, de variatie en 
variabiliteit in werktijden en de inspringmogelijkheid van familie en vrienden. 
Ten slotte is hun oordeel gevraagd over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van 
kinder(dag)- en naschoolse opvang. Tabel 7.7 geeft een overzicht van de oordelen 
van ouders met kinderen van 12 jaar of jonger en zorgtaken over de voor hun 
relevante items. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen werkende moeders, 
werkende vaders en niet-werkende moeders. 
 
Al zijn er verschillen in perceptie tussen werkende en zorgende mannen en 
vrouwen, toch hoeven ze ook niet overdreven te worden, althans volgens deze 
tabel. Als het om verlof- en opvangmogelijkheden gaat, ontlopen de geturfde 
meningen elkaar eigenlijk opvallend weinig. Het oordeel per saldo – ‘levert het 
combineren van werk en zorg problemen op?’ – valt echter bij de moeders 
duidelijk vaker negatiever uit dan bij de vaders. Hierin is toch weerspiegeld dat de 
vrouw het vaker als haar verantwoordelijkheid beschouwt om plooien in het 
combinatieproces glad te strijken. Ook de scores bij de mogelijkheden voor tele- 
of thuiswerk onderstrepen dat. De derde kolom geeft in grote lijnen weer dat voor 
de moeders die niet werken de gepercipieerde drempel daartoe ook duidelijk 
hoger ligt. Hen is ook gevraagd of het combineren van zorgtaken en werk 
problematisch zou zijn als zij wel een betaalde baan zouden hebben. Maar liefst 
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75 procent van deze vrouwen is het hiermee eens en 77 procent vindt de huidige 
verdeling van taken voldoende evenwichtig. 
 
Tabel 7.7: Ouders van jonge kinderen; waardering/inschatting van de 
combineerbaarheid van arbeid en zorg, 2000 (percentage van betreffende groep 
dat de stelling onderschrijft) 

Ouders met thuiswonende kinderen van 0 t/m 12 
jaar oud 

 
Werkende 

vaders 
Werkende 
moeders 

Niet-werkende 
moeders 

Combinatie van werk en zorgtaken 
problematisch  21 32 - 

Verdeling voldoende evenwichtig 73 74 77 
Er is voldoende mogelijkheid voor:    

onbetaald zorgverlof 70 71 - 
betaald zorgverlof 44 40 - 
tele- of thuiswerk 44 33 - 
werktijden naar wens 63 65 - 

Er is voldoende beschikbaarheid van:    
oppas door familie of vrienden 87 86 84 
betaalde kinder(dag)opvang 77 74 55 
betaalde naschoolse opvang 73 69 54 

Opvang is voldoende betaalbaar    
kinder(dag)opvang 72 72 49 
naschoolse opvang 69 65 49 
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Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording 
 
B.1.1 Inleiding  
 
Een belangrijk onderdeel van het Algemeen Beleidsgericht programma van de 
OSA is de tweejaarlijkse arbeidsaanbodenquête. Met deze enquête volgt de OSA 
sinds 1985 de ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Na de 
eerste golf in 1985 is de enquête sinds 1986 om de twee jaar afgenomen bij meer 
dan 2000 huishoudens en 4000 personen. In 2000 is de arbeidsaanbodenquête 
voor de negende maal gehouden. De negende golf verschilt op enkele belangrijke 
onderdelen van de voorgaande golven. Zo is bij de dataverzameling voor het eerst 
gebruik gemaakt van Computer Aided Personal Interviewing (CAPI ). Een tweede 
belangrijk verschil is dat de OSA voor het eerst gewogen cijfers publiceert in haar 
trendrapport (zie ook Bijlage 2). Aanleiding hiervoor is dat de steekproefverdeling 
naar leeftijd afwijkt van het steekproefkader. Weging  is daarom noodzakelijk om 
de representativiteit van de in dit rapport gepresenteerde cijfers te kunnen 
waarborgen. Een derde verschil met voorgaande golven heeft betrekking op de 
codering van opleidings- en beroepsgegevens volgens de Standaard 
Onderwijsindeling (SOI) en de Standaard Beroepsclassificatie (SBC). Vanaf 1994 
vond deze codering van opleidings- en beroepsgegevens plaats bij het CBS. In 
2000 is de codering van de opleidings- en beroepsgegevens uitgevoerd door 
marktonderzoekbureau Intomart die ook het veldwerk heeft verzorgd.  
 
Deze bijlage gaat achtereenvolgens in op de steekproeftrekking, de wegings-
procedure en de dataverzameling voor de OSA-Arbeidsaanbodenquête in 2000. 
Tot besluit van deze bijlage wordt voor de negen enquêtegolven een panel-cohort 
overzicht gepresenteerd. 
 
B.1.2 Steekproeftrekking 
 
Bij de steekproeftrekking voor de OSA-Arbeidsaanbodenquête vindt stratificatie 
plaats naar leeftijd, geslacht, regio en huishoudsamenstelling. De gerealiseerde 
verdelingen voor de stratificatiekenmerken worden vervolgens vergeleken met 
statistieken uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Voor de 
periode 1985-1998 zijn bij de OSA acht datagolven beschikbaar die representatief 
zijn naar bovengenoemde kenmerken van de Nederlandse bevolking. De OSA-
Arbeidsaanbodenquête combineert cross-sectie- en panelsurveyonderzoek. Aan 
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het panelkarakter wordt invulling gegeven door alle deelnemende huishoudens 
van de laatste golf opnieuw voor deelname te benaderen in een volgende golf. 
Aanvulling van het panelbestand vindt daarnaast plaats als een persoon een 
huishouden verlaat en zelf een huishouden start. In dit geval worden alle leden 
van het nieuwe huishouden – met inachtneming van de insluitingscriteria – voor 
deelname aan de enquête benaderd. Verder vindt aanvulling van het bestand plaats 
doordat de natuurlijke ontwikkeling van de huishoudens wordt gevolgd. Leden 
van het huishouden die niet voldeden aan de insluitingscriteria voor deelname in 
een vorige golf (bijvoorbeeld kinderen jonger dan 16 jaar, of personen die 
dagonderwijs volgen), kunnen bij een nieuwe golf wèl voor deelname in 
aanmerking komen.  
 
Onlosmakelijk verbonden met panelonderzoek is ook paneluitval. Huishoudens, 
of individuele leden van huishoudens blijken om uiteenlopende redenen niet 
langer te kunnen, of willen deelnemen. Om deze uitval te compenseren wordt het 
panelbestand in elke nieuwe golf aangevuld met een verversingssteekproef. 
Concreet betekent dit dat huishoudens die naar een onbekend adres verhuisd zijn, 
of huishoudens waarvan de hoofdkostwinner niet meer wil deelnemen, óf 
huishoudens die in zijn geheel niet kunnen of willen deelnemen, door nieuwe 
huishoudens worden vervangen. Sinds 1990 vindt bovendien een selectieve 
aanvulling plaats op de paneluitval. Dit laatste houdt in dat de toewijzing van een 
huishouden aan de verversingssteekproef geschiedt op basis van een combinatie 
van stratificatiekenmerken. Meer specifiek wordt door Intomart op basis van 
leeftijd (16 t/m 64 jaar, vijfjaarsklassen), geslacht, gezinsgrootte (één- of 
meerpersoons huishouden) en regio (Noord, Oost, Zuid, West en de drie grote 
steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) gezocht naar een optimaal 
vervangend huishouden.  
 
Zoals gezegd komen alle huishoudens die in 1998 aan het onderzoek hebben 
meegewerkt voor deelname aan de OSA-Arbeidsaanbodenquête 2000 in 
aanmerking, met uitzondering van huishoudens waarvan alle leden 65 jaar of 
ouder zijn. Binnen een huishouden komen alle personen in de leeftijd van 16 tot 
en met 64 jaar in aanmerking voor deelname, behalve degenen die een volledige 
dagopleiding volgen. De hoofdkostwinner wordt altijd ondervraagd, ongeacht 
voorgaande criteria. Indien één of meer gezinsleden weigeren aan de enquête mee 
te doen worden de gezinsleden die wel bereid zijn mee te doen ondervraagd. 
Indien een huishouden of gezinslid verhuisd is wordt geprobeerd het nieuwe adres 
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te achterhalen. Van een huishouden dat voor het eerst meedoet worden alle 
gezinsleden van 16 tot en met 64 jaar ondervraagd, met uitzondering van degenen 
die een dagopleiding volgen. Als één of meer leden uit het huishouden hun 
medewerking weigeren, wordt het gehele huishouden als non-respons aangemerkt 
en wordt opnieuw naar een vervangend huishouden gezocht. 
 
Vijfennegentig huishoudens van de 2572 huishoudens die in 1998 deelnamen zijn 
in 2000 niet opnieuw door Intomart voor deelname benaderd. In 52 huishoudens 
waren alle leden van het huishouden op het moment van screening voor deelname 
aan de enquête ouder dan 65 jaar; voor 43 huishoudens waren de adresgegevens 
of het telefoonnummer onjuist, of konden om andere redenen niet benaderd 
worden. Tot en met de laatste golf in 1998 werden panelhuishoudens door de 
interviewers op locatie benaderd voor deelname aan een nieuwe golf. In 2000 
vond deze screening van panelhuishoudens voor deelname aan de enquête voor 
het eerst telefonisch plaats. Van de panelhuishoudens was 61% (1516 
huishoudens) na telefonische screening bereid opnieuw deel te nemen aan de 
enquête. Uiteindelijk hebben 1365 (55%) van de 2477 panelhuishoudens die door 
Intomart zijn benaderd deelgenomen aan de OSA-Arbeidsaanbodenquête 2000. 
Het responspercentage onder panelhuishoudens ligt daarmee lager dan in 
voorgaande golven. Het lijkt waarschijnlijk dat de telefonische screeningsmethode 
bijdraagt aan dit lagere responspercentage.  
 
In totaal namen 2530 huishoudens en 4328 personen deel aan de negende golf van 
OSA-Arbeidsaanbodenquête. Naast de 1365 panelhuishoudens namen 1165 
huishoudens voor het eerst deel. Van de 4328 personen die deelnamen, partici-
peerde 44% voor de eerste maal. Na telefonische screening kwamen 4724 
personen in aanmerking om te worden geïnterviewd. Van deze groep kon met 168 
personen (4%) binnen de onderzoeksperiode geen afspraak worden gemaakt of 
waren om andere onbekende redenen onbereikbaar. In totaal werden 4556 
afspraken gemaakt voor afname van de OSA-Arbeidsaanbodenquête. Weigering, 
ziekte en taalproblemen zorgden ervoor dat nog eens 228 geplande interviews 
geen doorgang vonden. Uiteindelijk vonden in de periode van oktober 2000 tot 
januari 2001, 4328 interviews plaats.  
 
Respondenten die op het moment van interviewen 65 jaar of ouder waren zijn in 
de tabellen van het trendrapport buiten beschouwing gebleven. Hierdoor is de 
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netto steekproefomvang dat als uitgangspunt dient voor de analyses in het 
trendrapport 4185 personen.  
 
B.1.3 Weging  
 
Weging van de data is noodzakelijk als de steekproefverdeling markante 
afwijkingen vertoont van de populatieverdeling. Het niet toepassen van een 
wegingsfactor als de data daarom vraagt leidt tot ongewenste vertekening van 
statistieken. Voor de OSA is de afwijking van de leeftijdsverdeling in het 
databestand 2000 van de beoogde leeftijdsverdeling aanleiding om de data te 
wegen naar leeftijd. Hierbij is gebruik gemaakt van de leeftijdsverdeling van 15- 
tot 64-jarigen in vijfjaarsklassen uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) 2000. In 
deze leeftijdsverdeling zijn militairen, scholieren en studenten buiten 
beschouwing gelaten. In Bijlage 2 wordt voor de stratificatiekenmerken de 
steekproefverdeling vóór en ná weging getoond.  
 
B.1.4 Dataverzameling  
 
De OSA-Arbeidsaanbodenquête is voor het eerst gehouden in het voorjaar van 
1985. De volgende enquêtes hebben telkens in het najaar plaatsgevonden, met een 
tussenliggende periode van twee jaar (vanaf 1986 tot en met 1998). In de periode 
oktober 2000 tot januari 2001 is de enquête voor de negende maal afgenomen: 
2530 huishoudens en 4328 personen namen deel, waaronder 309 respondenten die 
vanaf 1985 deelnemen. Het veldwerk alsmede de codering van opleidingen, 
beroepen en bedrijven is uitgevoerd door marktonderzoekbureau Intomart.  
 
De vragenlijst voor de arbeidsaanbodenquête is ook in 2000 opgesteld door de 
OSA. Ten opzichte van voorgaande vragenlijsten is geprobeerd de vraagstelling 
waar mogelijk hetzelfde te houden. Verandering in wetgeving, verandering van 
beleidsprioriteiten of onvoldoende kwaliteit of bruikbaarheid van de antwoorden 
kunnen echter voor de OSA aanleiding zijn voor de aanpassing, verwijdering of 
toevoeging van vraagstellingen en antwoordcategorieën. In de documentatie van 
het OSA-Arbeidsaanbodpanel 1985-200015 worden de veranderingen in 
vraagstelling en antwoordcategorieën ten opzichte van eerdere golven 
gedocumenteerd. 

                                                 
15 Het OSA-Arbeidsaanbodpanel 1985-2000 komt in 2002 beschikbaar voor wetenschappelijk 
onderzoek. Het OSA-Arbeidsaanbodpanel 1985-1998 is verkrijgbaar bij het NIWI en WSA. 
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In 2000 is bij de dataverzameling voor het eerst gebruik gemaakt van 
computergestuurd enquêteren. In voorgaande golven werd de vragenlijst 
mondeling afgenomen door een enquêteur/trice. De antwoorden van de 
respondent werden daarbij door de interviewer steeds ingevuld op een papieren 
vragenlijst.  
 
Met de overgang naar CAPI is het karakter van het face-to-face interview 
behouden gebleven. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen met de paper en 
pencil (PAPI) afname van de enquête. Zo is gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
die CAPI biedt om een complexe routering van vragen met controle-
mogelijkheden in te bouwen. Ook biedt CAPI de mogelijkheid om antwoorden uit 
eerdere golven te laden. Doordat de enquetêurs niet meer te maken hebben met 
recapitulatievragen is het interview bovendien minder belastend en foutgevoelig 
geworden. Een ander gevolg van de overstap naar CAPI is dat het aantal 
interviewers dat voor het veldwerk is ingezet in vergelijking met 1998 met meer 
dan 50% is teruggebracht. 
 
In de vragenlijst worden naast vragen over opleidingen en cursussen van 
respondenten ook vragen gesteld over het beroep van de respondent en het bedrijf 
waar de respondent werkzaam is. Op basis van de antwoorden voor de 
vraagstelling over opleidingen, cursussen, beroepen en bedrijven is codering van 
de data volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI), de Standaard Beroepen-
classificatie (SBC) en de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) mogelijk. De codering 
van de data voor opleidingen, cursussen en beroepen is in 2000 uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Intomart. De codering van de opleidingen en cursussen is 
gebaseerd op de SOI editie 2000. De codering van de beroepen vond plaats aan de 
hand van de SBC-92. De codering van de SBI wordt vanaf 1985 door Intomart 
uitgevoerd en is ook in 2000 door Intomart verricht.  
 
De dataverzameling is in vergelijking met voorgaande golven later van start 
gegaan. In voorgaande golven vond de dataverzameling plaats in de periode 
september-december; de dataverzameling voor de OSA-Arbeidsaanbodenquête 
2000 vond plaats in de periode van oktober 2000 tot januari 2001. 
 
In 2001 is ook het nieuwe belastingstelsel in werking getreden. Omdat dit nieuwe 
belastingstelsel gevolgen heeft voor de inkomensgegevens is het veldwerk op 20 
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januari 2001 afgesloten. Hiermee is voorkomen dat bij de beantwoording van de 
vragen over inkomens ongewenste vertekening optreedt. 
 
B.1.5 Panel- en cohortoverzicht 
 
Het OSA-Arbeidsaanbodpanel 1985-2000, bevat gegevens van 9 cohorten die in 
één van de golven zijn ingestroomd. Elke golf, met uitzondering van de golf van 
1985 en 1986, biedt een gedetailleerd beeld van de arbeidsmarktsituatie van 
individuen en huishoudens over een periode van twee jaar. Van de cohorten 1985 
en 1986 is de arbeidsmarktgeschiedenis vanaf januari 1980 bekend. Gegevens 
over de arbeidsmarktsituatie die in elke golf worden vastgelegd zijn ondermeer 
gegevens over arbeidsmarktmutaties, baankenmerken, loongegevens, opleidings- 
en beroepsgegevens. 
 
Tabel B.1.1 geeft voor elk cohort de netto-steekproefomvang en een overzicht van 
het aantal respondenten dat in opeenvolgende enquêtes aan het OSA-
Arbeidsaanbodpanel heeft deelgenomen. 
 
Tabel B.1.1: Panel-cohort overzicht OSA-Arbeidsaanbodpanel 1985-2000 

Golf 1985 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

1985 4020 2622 1927 1430 1097 858 678 518 309 
1986  1493 1012 713 581 472 349 266 130 
1988   1525 1042 723 569 451 337 192 
1990    1253 882 668 481 336 176 
1992     1253 834 564 383 210 
1994      1136 736 492 227 
1996       1304 864 415 
1998        1584 779 
2000         1890 

Totaal 4020 4115 4464 4438 4536 4537 4563 4780 4328 

 
Van de respondenten die in 1985 aan het OSA-Arbeidsaanbodpanel deelnamen 
(cohort 1985) is nu nog 8% (309/4020) in het panel aanwezig. In Tabel B.1.1 
wordt ook de omvang van de verversingssteekproef getoond. In de golf van 2000 
is 44% van de respondenten afkomstig uit de verversingssteekproef; 56% van de 
respondenten heeft aan een of meer voorafgaande enquêtes deelgenomen. 
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Bijlage 2: Representativiteit 
 
B.2.1 Inleiding 
 
Deze bijlage gaat nader in op de representativiteit van het OSA-Arbeidsaanbod-
bestand 2000. Het Trendrapport Aanbod van arbeid 2001 geeft een overzicht van 
de huidige arbeidsmarkt in Nederland en enkele belangrijke ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt in de achterliggende twee jaar. Voor een goed begrip merken we 
hierbij op dat de arbeidsmarktstatistieken die in het trendrapport worden 
gepresenteerd gebaseerd zijn op een steekproef en dus een bepaalde mate van 
onnauwkeurigheid bevatten. 
 
Om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de Nederlandse arbeidsmarkt-
situatie vindt stratificatie plaats naar leeftijd, geslacht, regio en samenstelling van 
het huishouden. De steekproefverdeling van bovengenoemde achtergrondkenmer-
ken wordt vervolgens getoetst aan de Enquête Beroepsbevolking 2000 van het 
CBS (verder EBB). Zoals al in Bijlage 1 werd opgemerkt presenteert de OSA 
gewogen cijfers in het voorliggende Trendrapport Aanbod van arbeid 2001. 
Afwijking van de steekproefverdeling van de OSA-Arbeidsaanbodenquête naar 
leeftijd (in vijfjaarsklassen) van de beoogde leeftijdsverdeling is de belangrijkste 
reden voor de presentatie van gewogen cijfers. In de volgende paragraaf wordt de 
leeftijdsverdeling uit de OSA-Arbeidsaanbodenquête 2000 vóór en ná weging 
vergeleken met de EBB. Daarnaast worden ook de verdelingen van de overige 
stratificatiekenmerken vergeleken met de EBB en vindt een vergelijking plaats 
van de arbeidsmarktparticipatie volgens de CBS-definitie met het 
OSA-Arbeidsaanbodbestand 2000. 
 
B.2.2 Vergelijking OSA-Arbeidsaanbodbestand 2000 met EBB 
 
De OSA baseert haar arbeidsmarktstatistieken op gegevens van werkenden en 
niet-participerenden in de leeftijd van 16 t/m 64 jaar. Verder stelt de OSA als eis 
dat respondenten op het moment van ondervraging geen dagonderwijs volgen. Op 
basis van de EBB zijn door het CBS tabellen samengesteld waarin deze specifieke 
eisen zijn meegenomen. 
 
Tabel B.2.1 toont voor mannen, vrouwen en de totale steekproef de leeftijds-
verdeling uit het OSA-Arbeidsaanbodbestand 2000 vóór en ná weging. De 
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verdelingen worden in de tabel steeds afgezet tegen de leeftijdsverdeling uit de 
EBB-2000.  
 
Tabel B.2.1: Verdeling naar geslacht en leeftijd, 2000 (in procenten van de 
betreffende categorie)  

 Mannen Vrouwen Totaal 

Leeftijd 

OSA 
voor 

weging 

OSA 
na 

weging 

CBS1 OSA 
voor 

weging

OSA
na 

weging

CBS OSA 
voor 

weging

OSA 
na 

weging 

CBS 

16-19 0,9 2,3 2,1 0,6 1,5 1,6 0,7 1,9 1,9 
20-24 3,2 6,4 6,2 3,3 6,3 6,5 3,2 6,3 6,3 
25-29 5,1 10,4 11,2 6,0 12,2 11,5 5,5 11,3 11,3 
30-34 10,5 12,5 13,6 12,4 14,6 13,4 11,4 13,5 13,5 
35-39 14,9 13,1 13,7 16,4 14,2 13,6 15,7 13,7 13,7 
40-44 17,1 13,2 12,7 16,1 12,2 12,7 16,6 12,7 12,7 
45-49 15,8 12,8 11,7 13,4 10,8 11,8 14,6 11,8 11,8 
50-54 13,6 12,2 12,1 13,5 11,9 12,0 13,6 12,1 12,0 
55-59 10,3 9,2 9,1 10,3 9,1 9,1 10,3 9,1 9,1 
60-64 8,7 8,0 7,4 8,0 7,2 7,7 8,3 7,6 7,6 

1 Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking 2000. 
Noot: De CBS-cijfers hebben betrekking op personen in de leeftijd van 15-64 jaar. Het OSA-
Arbeidsaanbodbestand 2000 bevat uitsluitend personen in de leeftijd van 16-64 jaar. 15-jarigen 
volgen doorgaans dagonderwijs en vallen daardoor buiten de OSA-steekproefcriteria.  
 
Tabel B.2.1 laat zien dat de leeftijdsverdeling in vijfjaarsklassen in het 
OSA-Arbeidsaanbodbestand 2000 – vóór weging – in belangrijke mate afwijkt 
van de leeftijdsverdeling uit de EBB. Markant is de ondervertegenwoordiging van 
jongeren tot 30 jaar en de sterke oververtegenwoordiging van respondenten in de 
leeftijdsgroep van 40-44 jaar. Maar ook andere leeftijdsgroepen boven de 40 jaar 
zijn oververtegenwoordigd. Eenzelfde lijn is te ontdekken als de ruwe 
leeftijdsverdelingen van mannen en vrouwen wordt vergeleken met de CBS-
verdelingen uit de EBB. Naast de geconstateerde ondervertegenwoordiging van 
jongeren in het aanbodbestand 2000, is met name ook de oververtegenwoordiging 
van 45- tot 49-jarige mannen opvallend. Bestudering van de leeftijdsverdelingen 
in tabel B.2.1 voor mannen en vrouwen na weging leert dat voor de 30- tot 34-
jarige én de 45- tot 49-jarige mannen het verschilpercentage met de EBB groter 
blijft dan 1 procent; hetzelfde is het geval voor 30- tot 34-jarige vrouwen. 
 
Conclusie van het voorafgaande is dat weging naar leeftijdsklassen wenselijk is 
op grond van de afwijkingen in de steekproefverdeling in het OSA-Arbeids-
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aanbodbestand 2000 ten opzichte van de leeftijdsverdeling van de Nederlandse 
bevolking.  
 
In tabel B.2.2 worden gegevens over arbeidsmarktparticipatie vergeleken met de 
gegevens uit de EBB. OSA en CBS hanteren een verschillende definitie van 
werkzame en werkloze beroepsbevolking. Het CBS stelt bijvoorbeeld als 
ondergrens voor arbeidsmarktparticipatie een betaalde baan met minimaal 12 
arbeidsuren. In tabel B.2.2 worden de OSA-gegevens weergegeven overeen-
komstig de CBS-criteria. Een gedetailleerde omschrijving van de CBS criteria is 
opgenomen in de Enquête Beroepsbevolking 2000. 
 

Tabel B.2.2: Arbeidsmarktparticipatie volgens CBS-definitie (in procenten van de 
totale Nederlandse bevolking) 

 Mannen Vrouwen Totaal 

 OSA CBS2 OSA CBS OSA CBS 

Werkzame beroepsbevolking: 82,3 84,0 58,6 56,4 70,0 70,4 
Loondienst, 12-19 uur 1,3 0,8 10,6 8,3 6,1 4,5 
Loondienst, 20-34 uur 8,6 7,1 25,7 23,5 17,4 15,3 
Loondienst, > 34 uur 65,3 64,9 18,1 19,2 40,9 42,3 
Zelfstandig >11 uur 6,5 11,2 3,4 5,4 4,9 8,3 

Werkloze beroepsbevolking1 0,6 2,1 0,8 2,9 0,7 2,5 

Niet beroepsbevolking 17,7 13,9 41,4 40,6 30,0 27,0 

Totale bevolking 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 Onder werkloze beroepsbevolking wordt verstaan: personen die nu geen werk hebben of werk 
hebben voor 1 t/m 11 uur per week, tenminste 12 uur per week willen werken, daarvoor 
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien. 
2 Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking (EBB) 2000. 

 
Tabel B.2.2 laat zien dat het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in het 
OSA-bestand (na weging) nagenoeg gelijk is aan de netto participatiegraad 
volgens de EBB. Opvallend is het geringe percentage werklozen en zelfstandigen 
in het OSA-bestand en de oververtegenwoordiging van personen die niet tot de 
beroepsbevolking behoren. Opmerkelijk is ook het relatief grote aandeel niet-
participerende mannen in het OSA-bestand en het relatief kleine aandeel niet-
participerende vrouwen.  
 
Verder blijkt uit tabel B.2.2 dat kleine- (12-19 uur) en grote deeltijdbanen (20-34 
uur) in het OSA-bestand oververtegenwoordigd zijn, terwijl het aandeel 



 118

voltijdsbanen achterblijft bij het percentage uit de EBB. Deze bevindingen 
stemmen in grote lijn overeen met voorgaande jaren waarin eenzelfde profiel 
zichtbaar was. Meest saillant ten opzichte van voorgaande golven zijn de 
verschilpercentages voor de niet-participerenden met de EBB.  
 
In tabel B.2.3 wordt per regio (Noord, Oost, Zuid, West) de deelname aan de 
OSA-Arbeidsaanbodenquête vergeleken met cijfers over de bevolkingssamen-
stelling uit de EBB. 
 
Tabel B.2.3: Verdeling naar regio (in procenten van de totale bevolking) 

 OSA CBS1 

Groningen, Friesland, Drenthe 12,0 10,1 
Overijssel, Flevoland, Gelderland 22,0 20,7 
Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland 41,5 44,4 
Zeeland, Noord-Brabant, Limburg 24,5 24,7 

Totale bevolking 100,0 100,0 
1Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking 2000. 
 
Vergelijking van de deelname aan de arbeidsaanbodenquête naar regio met de 
bevolkingssamenstelling volgens de EBB laat kleine afwijkingen zien van de 
EBB. Het grootste verschil doet zich voor bij de provincies Utrecht, 
Noord-Holland, Zuid-Holland. Deze provincies zijn ondervertegenwoordigd in 
vergelijking met de EBB.  
 
Tabel B.2.4 toont de deelname aan de OSA-Arbeidsaanbodenquête in de drie 
grootste Nederlandse steden. De tabel laat zien dat vooral Amsterdam onderver-
tegenwoordigd is in het OSA-bestand.  
 
Tabel B.2.4: Aandeel grote steden (in procenten van de totale bevolking) 

 OSA CBS1 

Amsterdam 3,9 4,8 
Rotterdam 3,8 3,6 
Den Haag 3,1 2,7 

1Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking 2000. 
 
De OSA ziet in haar trendrapporten steeds af van de presentatie van regionale 
arbeidsmarktstatistieken. Desondanks hecht de OSA aan een voldoende spreiding 
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van enquêtes over het land. Over de mate waarin bovenstaande afwijkingen van 
belang zijn voor vertekeningen in regionale arbeidsmarktstatistieken is niets 
bekend. 
 
Tabel B.2.5: Geslacht naar leeftijd, dagopleiding en arbeidsmarksituatie 
(ongewogen aantallen)  

 Mannen Vrouwen Totaal 

Leeftijd 
16-24 84 83 167 
25-34 316 395 711 
35-44 652 698 1350 
45-54 598 579 1177 
55-64 387 393 780 

Totaal 2037 2148 4185 

Opleiding    
lo 120 115 235 
vbo/mavo 676 833 1509 
mbo/havo/vwo 616 689 1305 
hbo 461 418 879 
wo 163 89 252 

Totaal 2036 2144 41801 

Arbeidsmarktsituatie    
werkend (loondienst) 1575 1306 2881 
zelfstandig 146 106 252 
werkzoekend 44 66 110 
niet-participerend 272 670 942 

Totaal 2037 2148 4185 
1 Voor 5 respondenten is de hoogst voltooide dagopleiding onbekend. 
 
In het OSA-trendrapport worden percentages gerapporteerd. Deze percentages 
weerspiegelen echter een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. Het feit dat de 
percentages een uitkomst zijn van steekproefonderzoek is daarop van invloed. 
Daarnaast is ook het aantal waarnemingen in een cel van invloed op de grootte 
van de onnauwkeurigheidsmarge. De omvang van deze onnauwkeurigheidsmarge 
kan worden vastgesteld door middel van een betrouwbaarheidsinterval16. In tabel 
B.2.5 zijn voor een aantal achtergrondkenmerken en de totale steekproefomvang 
absolute aantallen weergegeven waarmee steekproefproporties en het 
betrouwbaarheidsinterval kunnen worden bepaald. 
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Samenvattend kan gesteld worden dat het OSA-Arbeidsaanbodbestand 2000 op 
enkele onderdelen afwijkt van de EBB. De geconstateerde afwijking naar leeftijd 
is gecorrigeerd door het bestand te wegen naar de leeftijdsverdeling uit de EBB. 
Na weging voor leeftijd is de arbeidsmarktparticipatie vergelijkbaar met het 
niveau in de EBB. Belangrijkste verschilpunten ten opzichte van de EBB zijn 
gelegen binnen de groepen werkenden en niet-participerenden. Het OSA-bestand 
bevat een procentueel gering aandeel zelfstandigen en werklozen. Daarnaast bevat 
het OSA-bestand een relatief groot aantal kleine en grote deeltijdbanen en een 
oververtegenwoordiging van de niet-beroepsbevolking. (Dit laatste geldt met 
name voor mannen). Het profiel van de werkenden alsook de vergelijking van de 
verdeling van de werkenden met de EBB stemt overeen met voorgaande golven 
van het OSA-Arbeidsaanbodpanel. Uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken in 
het OSA-bestand dienen elk afzonderlijk op hun vergelijkbaarheid met de EBB te 
worden beoordeeld 

                                                                                                                                      

16 Gegeven proportie p is het 95%-betrouwbaarheidsinterval:
( )

n
pp

p
−

±
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96,1 . 
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Bijlage 3: Ongelijkheid en loonmobiliteit 
 
Ongelijkheid 
In hoofdstuk 2 wordt de ongelijkheid van de verdeling van het netto uurloon 
beschreven aan de hand van Theil’s ongelijkheidsmaatstaf. Deze maatstaf kan als 
volgt berekend worden: 
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waarbij yi het uurloon van persoon i is (i=1,…,n), µ het gemiddelde uurloon en n 
het aantal werknemers in loondienst. 
 
Bij afwezigheid van ongelijkheid is T gelijk aan 0. Hoe hoger T, hoe groter de 
ongelijkheid. Een kenmerken van deze maatstaf is dat het ontbindbaar is, wat 
betekent dat de ongelijkheid opgesplitst kan worden in de som van de 
ongelijkheid binnen groepen en de ongelijkheid tussen deze groepen17: 
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waarbij Tg

BG de ongelijkheid binnen groep g weergeeft, µg het gemiddelde uurloon 
in groep g (g=1,…,m), ng het aantal personen in groep g en TTG de 
tussengroepsongelijkheid. De binnengroepsongelijkheid (eerste term) is dus een 
gewogen gemiddelde van de ongelijkheid binnen de groepen, waarbij het aandeel 
in het totaal uurloon van de werknemers in groep g als gewicht wordt gehanteerd. 
In hoofdstuk 2 wordt gekeken naar de ongelijkheid naar geslacht (man of vrouw). 
 

                                                 
17 Zie, bijvoorbeeld, A. Shorrocks (1980), The class of additively decomposable inequality measures, 
Econometrica, 48 (3): 613-625. 
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De ongelijkheid binnen groepen en de tussengroepsongelijkheid zijn als volgt 
gedefinieerd: 
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waarbij yjg het uurloon van persoon j in groep g is. 
 
Loonmobiliteit 
Bij de berekening van de loonmobiliteit in hoofdstuk 2 is gebruik gemaakt van de 
door Shorrocks voorgestelde index:18 
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waarbij P een mobiliteitsmatrix is, q het aantal klassen van de matrix P en sp(P) 
het spoor van de mobiliteitsmatrix. Er is gebruik gemaakt van een deciel 
mobiliteitsmatrix. Het totaal van de elementen op de hoofddiagonaal van P meet 
de immobiliteit van de inkomens. Op de hoofddiagonaal bevinden zich immers de 
personen die niet van decielpositie zijn veranderd. De transformatie in M maakt 
het mogelijk om de mobiliteit te meten. Indien niemand zijn of haar loonklasse 
verlaat is M gelijk aan 0. Wanneer de uitkomst situatie geheel onafhankelijk is van 
de aanvang situatie (perfecte mobiliteit) is M gelijk aan 1. 
 
 

                                                 
18 Shorrocks, A. (1978), The measurement of mobility, Econometrica 46 (5): 1013-1024. 


