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Voorwoord

De afgelopen jaren lijkt de arbeidsmarkt in veel opzichten flexibeler te worden. 
Een effectief arbeidsmarktbeleid moet rekening houden met de gevolgen van deze 
ontwikkeling voor werkenden. Dit rapport gaat daarom in op hun arbeidsmobiliteit, 
scholingsdeelname, en de afstemming tussen werk en privéleven. Het laat onder meer 
zien dat de veronderstelde flexibilisering in de praktijk tot nu toe niet inhield dat men-
sen vaker van werkgever wisselen; we zien uitsluitend dat zij vaker dan vroeger bij hun 
eigen bedrijf van functie veranderen. Ook blijkt dat scholing zich vaak niet richt op een 
duurzame inzetbaarheid bij de huidige of een andere werkgever, maar vooral op het 
functioneren in de huidige baan. Het rapport gaat ook uitgebreid in op de arbeidsmarkt-
positie van oudere werknemers. 

Deze studie is gebaseerd op een langlopend onderzoek onder werkenden en niet- 
werkenden, het Arbeidsaanbodpanel, dat iedere twee jaar wordt uitgevoerd. 
Het panel is destijds opgezet door de stichting osa Institute for Labour Studies. Na het 
faillissement van de osa, eind 2009, heeft het scp het beheer van dit onderzoek over-
genomen. Het project wordt gefinancierd door de ministeries van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting en conclusies

De overheid heeft voor haar arbeidsmarktbeleid informatie nodig over ontwikkelin-
gen op de arbeidsmarkt. Veel van de huidige discussies over de arbeidsmarkt hebben 
betrekking op werknemersmobiliteit, scholing van werkenden, en het langer (kunnen) 
doorwerken van met name ouderen. Dit rapport schetst de veranderingen die plaatsge-
had hebben op terreinen als mobiliteit en scholing van werknemers, en inzetbaarheid 
van ouderen. Ook wordt ingegaan op de invloed die werknemers op hun werktijden en 
werkplek kunnen uitoefenen. De data die daarvoor gebruikt zijn komen uit het Arbeids-
aanbodpanel. Dit is een onderzoek onder circa 4500 werkenden en niet-werkenden dat 
elke twee jaar wordt uitgevoerd. De meest recente data die voor dit rapport beschikbaar 
waren, zijn in het najaar van 2010 verzameld.

Arbeidsmarkt in verandering
Sinds het midden van de jaren negentig werd de discussie over de arbeidsmarkt gekleurd 
door de vrees dat de vergrijzing voor structurele personeelstekorten zou zorgen (Com-
missie Arbeidsparticipatie 2008). Het aantal werkenden en werkzoekenden zou bij 
ongewijzigde omstandigheden vanaf 2020 dalen (Euwals en Folmer 2009), terwijl de 
behoefte van werkgevers aan personeel naar verwachting niet zou krimpen. Daarom zet-
te de overheid in op verdere vergroting van de arbeidsdeelname. Dit wilde zij onder meer 
bereiken door langer doorwerken van ouderen te bevorderen en een verlenging van 
de arbeidsduur onder parttimers te stimuleren. Zij riep dan ook op tot meer aandacht 
voor de inzetbaarheid van ouderen en meer mogelijkheden voor flexibele werktijden en 
thuiswerken, zodat betaalde arbeid en zorg voor kinderen of zieke familieleden gemak-
kelijker te combineren zijn. Vergroting van de arbeidsdeelname diende niet alleen om 
een tekort op de arbeidsmarkt te voorkomen, maar diende bovendien een ander doel: 
het vergroten van de belastingopbrengsten, waardoor ook de toenemende aow- en 
zorgkosten als gevolg van de vergrijzing beter opgevangen kunnen worden.

Inmiddels zijn structurele personeelstekorten in de nabije toekomst niet meer zo waar-
schijnlijk door de invloed van de economische crisis die in het najaar van 2008 inzette. 
Ook de voorspellingen over de ontwikkeling van de vraag naar arbeid geven aan dat de 
tekorten, die een aantal jaar geleden nog als onvermijdbaar werden gezien, zich wellicht 
niet of slechts in veel beperktere mate zullen voordoen. Dat heeft het overheidsbeleid 
ten aanzien van de arbeidsmarkt de laatste jaren doen veranderen. De onderliggende 
doelstelling van het beleid is namelijk verschoven van voorkoming van tekorten op de 
arbeidsmarkt naar beperking van de overheidsuitgaven aan de aow en sociale zeker-
heid. Verlenging van de arbeidsduur van deeltijders en betere mogelijkheden voor de 
onderlinge afstemming van arbeid en zorg kregen daarom minder prioriteit. Langer 
doorwerken wordt daarentegen nog meer bevorderd dan voorheen. Zo wordt de aow-
leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs verhoogd.
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Het gevoerde beleid gaat uit van de gedachte dat er een aantal zaken nodig is om werk-
nemers in staat te stellen tot hun pensioen productief te blijven en voldoende weerbaar 
te zijn op een flexibelere arbeidsmarkt. Werknemers moeten gezond zijn en blijven; ze 
moeten in voldoende mate mobiel zijn en over voldoende aanpassingsvermogen be-
schikken om ook buiten hun huidige baan te kunnen functioneren; en tot slot moeten 
zij hun kennis en vaardigheden gedurende de loopbaan op peil houden. Deze drie aspec-
ten samen: gezondheid, mobiliteit en scholing, worden in de discussie regelmatig als de 
noodzakelijke voorwaarden genoemd waaronder werknemers duurzaam inzetbaar kun-
nen zijn en blijven.

Een andere verandering waarmee werkenden, werkgevers en overheid te maken hebben, 
is de ontwikkeling van een relatief statische naar een veel dynamischer arbeidsmarkt. 
Daar waar in de jaren zeventig een vaste aanstelling nog gebruikelijk was, en een veer-
tigjarig jubileum bij dezelfde werkgever geen uitzondering, lijkt inmiddels een meer 
flexibele aanstellingsvorm de standaard te worden. Onder invloed van globalisering en 
innovatie blijkt de vraag naar producten namelijk steeds sneller te veranderen, wat het 
voor werkgevers noodzakelijk zou maken het personeelsbestand eenvoudiger aan veran-
derende omstandigheden aan te kunnen passen. De discussie over de herziening van het 
ontslagrecht wordt dan ook door de veronderstelde noodzaak tot flexibiliteit gekleurd. 
Maar ook van werknemerskant is er een wens tot flexibilisering: meer werknemers wil-
len zich beter aan fluctuerende omstandigheden kunnen aanpassen en willen daarom 
als zelfstandige gaan opereren. Ook de behoefte om, binnen een dienstverband, arbeids-
tijden en werkomstandigheden zelf te kunnen beïnvloeden zou zijn toegenomen.
Meer flexibiliteit kan voor alle betrokkenen voordelen bieden, maar ook risico’s waarvan 
de aard sterk samenhangt met de gekozen vormgeving. Zo brengen tijdelijke aanstellin-
gen een grotere kans op werkloosheid met zich mee, en duidde eerder onderzoek er al op 
dat juist werknemers in de flexibele schil minder vaak aan scholing deelnemen waardoor 
ook hierdoor hun risico op baanverlies hoog is. Dat is niet alleen een risico voor werk-
nemers, maar op langere termijn toch ook voor werkgevers. Wanneer een toenemend 
deel van de beroepsbevolking een flexibele arbeidsrelatie heeft, en deze groep structu-
reel achterblijft in het bijhouden van kennis en vaardigheden, wordt het voor werkgevers 
in de toekomst wellicht moeilijker om voldoende geschoold personeel te vinden.

Omdat onze data lopen tot en met het najaar van 2010, beschrijft dit rapport vooral de 
situatie tijdens de aanloop en het begin van de nog steeds voortdurende economische 
crisis; deze crisis zette in het voorjaar van 2008 licht in, om in het najaar van dat jaar 
vervolgens hard toe te slaan. Overigens is de verwachting dat de crisis niet snel voorbij 
zal gaan pas relatief laat gemeengoed geworden. Zo dacht de gemiddelde werkgever in 
het najaar van 2010 dat zijn omzet de komende twee jaar weer wat zou toenemen (Josten 
2011). De hier gebruikte data weerspiegelen dus wellicht nog de verwachting dat de crisis 
spoedig voorbij zou zijn.
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In aanloop naar crisis stijgende participatie vanwege doorwerkende ouderen
In de jaren voor de crisis nam het aantal mensen met een baan toe tot bijna 70% van de 
bevolking in de werkzame leeftijd. Deze stijging zet zich nog steeds voort. De oorzaak 
ervan is echter aan het verschuiven. Daar waar in de jaren tachtig en negentig de parti-
cipatie vooral steeg doordat vrouwen niet meer ophielden met werken als zij kinderen 
kregen, is de stijging de afgelopen jaren ook een gevolg van het langer doorwerken 
van oudere werknemers. Onze cijfers laten namelijk zien dat oudere werknemers de 
arbeidsmarkt op steeds latere leeftijd zijn gaan verlaten; de uittredeleeftijd liep op van 
60,4 jaar in 2006 tot 62,6 jaar in 2010. Enerzijds werd dat veroorzaakt door werkgevers die 
personeel langer vast wilden houden om personeelstekorten te voorkomen; anderzijds 
heeft de overheid de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen die vervroegde 
uittreding afremmen. De hoger wordende uittredeleeftijd verhoogde de participatie van 
zowel mannen als vrouwen. Dat impliceert echter ook dat werknemers en werkgevers 
zich meer dan vroeger bewust moeten zijn van de noodzaak tot het op peil houden van 
de kennis en vaardigheden van werknemers.

Langer werken, minder zekerheid, meer verantwoordelijkheid?
Werknemers moeten er rekening mee houden dat ze tot een hogere leeftijd op de 
arbeidsmarkt actief moeten zijn, terwijl tegelijkertijd hun baanzekerheid door de flexi-
bilisering afneemt. In de discussies over het ontslagrecht wordt betoogd dat het voor 
werkgevers gemakkelijker moet worden om mensen te ontslaan als zij daartoe aan-
leiding zien, aangezien hierdoor de doorstroming op de arbeidsmarkt kan toenemen.
In de jaren voor de crisis toesloeg nam het aandeel werknemers in een tijdelijke baan 
toe, volgens onze cijfers over 2008 tot 17% van alle werknemers in loondienst. Daarna 
trad een stabilisatie op, vooral doordat werkgevers inmiddels hun personeelsbestand 
inkrompen, waarbij werknemers in een tijdelijke baan het eerst hun baan kwijtraakten.
Daarnaast zien we dat het voor tijdelijk personeel steeds langer duurt voordat het een 
aanstelling in vaste dienst krijgt (als dit al gebeurt). Daar waar een tiental jaar geleden 
een periode met tijdelijk werk aan het begin van een dienstverband nog beschouwd 
werd als een verlengde proeftijd, is dat nu steeds minder het geval. Onze cijfers laten 
namelijk zien dat in 2010, zelfs bij dienstverbanden van vier jaar, nog steeds 13% van de 
werknemers een tijdelijke aanstelling heeft. In termen van duur van de totale arbeids-
loopbaan: van de werknemers met zes tot tien jaar werkervaring werkt nog steeds een 
derde in een tijdelijk dienstverband. Deze ontwikkeling, dat werkgevers proberen om 
hun werknemersbestand zo flexibel mogelijk te maken, lijkt deels te kunnen worden 
beschouwd als een poging van hen om een klassiek werkgeversrisico (fluctuaties in de 
vraag naar goederen en diensten) meer op werknemers af te wentelen. Immers, als per-
soneel eenvoudiger is aan te nemen en ook weer gemakkelijker ontslagen kan worden, 
komt het risico van veranderingen in de arbeidsvraag veel meer bij werknemers te lig-
gen. Het is niet evident dat werknemers vervolgens in staat zijn om zich tegen dit hogere 
risico in te dekken.



12

a anbod van arbeid 2012

Toch ging de groei van het aantal tijdelijke krachten niet samen met meer mobiliteit op 
de arbeidsmarkt. Het aantal wisselingen van werkgever door werkenden, zoals dat in het 
Arbeidsaanbodpanel geregistreerd is, nam sinds 1990 nauwelijks toe: ongeveer 13% van 
de werknemers is in de voorafgaande twee jaar van werkgever veranderd. De mobiliteit is 
echter wel hoger in tijden van hoogconjunctuur, zoals in 2006-2008, toen bijna 20% van 
werkgever veranderde. Een mogelijke (op basis van de beschikbare data echter niet 
toetsbare) verklaring voor de over een langere periode gelijkblijvende mobiliteit, is dat 
de toename van het aandeel van tijdelijke krachten de gedwongen mobiliteit heeft doen 
stijgen, terwijl daarentegen de vrijwillige mobiliteit is afgenomen.

Risico’s minimaliseren door een betere aansluiting van werk en privé
Naast het dragen van het risico van baanverlies moeten werknemers de komende 
jaren waarschijnlijk ook voor een groter deel zelf voorzien in de zorgbehoefte binnen 
gezin en familie. Eerder onderzoek laat zien dat het aantal mantelzorgers de afgelo-
pen jaren steeg, en het lijkt erop dat dit aantal de komende jaren verder zal groeien, 
doordat een groter deel van de zorg voor ouderen en langdurig zieken bij gezins- en 
familieleden wordt gelegd (Oudijk et al. 2010). Tegelijkertijd is het aantal mensen zon-
der arbeidsverplichtingen de afgelopen decennia flink gedaald vanwege de stijgende 
arbeidsparticipatie, waardoor de groep die in de gelegenheid is extra zorg te verlenen 
kleiner werd.

Dit alles zal het nodige van de werknemers vragen. Doordat voor individuele werkne-
mers de noodzaak om mantelzorg en zorg voor kinderen te verlenen onvoorspelbaar 
kan fluctueren, zijn zij soms gedwongen om hun plicht, hetzij tegenover hun werkgever 
hetzij tegenover hun naasten, te verzaken. Om deze ‘spagaat’ voor werknemers zo veel 
mogelijk te vermijden hebben overheid en werkgevers de afgelopen decennia, meer 
dan daarvoor, geprobeerd de aansluiting tussen werk en privéleven van werknemers te 
verbeteren. Daartoe zijn bijvoorbeeld wettelijke regels opgesteld die werknemers meer 
invloed geven op hun arbeidsduur en -tijd, zodat zij ook aan hun overige verplichtingen 
kunnen voldoen.

Deeltijdwerk is voor veel werknemers met zorg voor kinderen en anderen, de belangrijk-
ste manier om arbeid en privéleven op elkaar af te stemmen. Het percentage parttimers 
steeg met de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen gedurende de afgelopen 
twee decennia, aanzienlijk: van 25% in 1990 tot 49% in 2010. De afgelopen jaren is de 
groei van het aandeel dat deeltijders uitmaken van de beroepsbevolking vertraagd: 
het aantal werknemers dat hun arbeidsduur (verder) wil verkorten daalde volgens het 
Arbeidsaanbodpanel van 17% in 2002 naar 9% in 2010. Het is plausibel dat die vertraging 
zich in de komende jaren zal voortzetten, temeer daar het aantal mensen dat de wens 
heeft om in deeltijd te gaan werken af kan nemen vanwege de financiële onzekerheid 
door de voortdurende recessie.
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Overigens vormt het feit dat vooral vrouwen in deeltijd werken een punt van zorg. 
Ondanks jaren van aandacht voor emancipatie, economische zelfstandigheid en arbeids-
participatie van vrouwen, blijkt dat nog steeds een groot deel van deze groep in deeltijd 
werkt: onze cijfers laten zien dat 75% van de vrouwen minder dan 32 uur per week werkt. 
Aan het werken in deeltijd zijn nogal wat risico’s verbonden: deeltijders hebben niet 
alleen meer kans een beloningsachterstand op te lopen, maar hebben ook een kleinere 
kans op scholingsdeelname dan voltijdwerknemers.

Het overheidsbeleid dat flexibele werktijden en thuiswerken beoogt te stimuleren heeft 
tot nu toe maar in beperkte mate vruchten afgeworpen. Het percentage werknemers dat 
zelf hun begin- en eindtijden kan bepalen steeg volgens het Arbeidsaanbodpanel maar 
licht, van 36% in 2000 naar 38% in 2010. Het aantal werknemers dat (deels) thuis werkt is 
sterker gestegen, van 9% in 2002 naar 14% in 2010. Thuiswerken wordt echter vooral in-
gegeven door het afmaken van overwerk en de wens reistijd te vermijden; het percentage 
werknemers dat thuis werkt om arbeid en zorg voor kinderen of anderen beter te kunnen 
combineren bedraagt maar 1% van alle werknemers.

Risico’s minimaliseren door aandacht voor duurzame inzetbaarheid
Al sinds de jaren negentig wordt er in het beleid op gewezen dat werknemers zelf (mede)
verantwoordelijk moeten zijn voor het behoud van hun arbeidsmarktpositie. Daar waar 
dit vroeger werd aangeduid met employability, wordt hiervoor nu vaak de term ‘duurzame 
inzetbaarheid’ gehanteerd. Duurzame inzetbaarheid omvat een aantal aspecten van 
het functioneren van werknemers en bij het vergroten van die inzetbaarheid moet er 
aandacht zijn voor al die aspecten: gezondheid, goede arbeidsomstandigheden, arbeids-
mobiliteit en scholing. Het idee is dat als aan al deze zaken in voldoende mate aandacht 
wordt gegeven, werknemers tot hun pensioen voldoende productief kunnen zijn, en op 
die manier ook werkzekerheid kunnen realiseren in een flexibiliserende economie met 
minder baanzekerheid.

Mobiliteit op de arbeidsmarkt
Mobiliteit wordt in de gevoerde discussie als een factor gezien die van groot belang is 
voor de mogelijkheden om de doelstellingen van de overheid te realiseren. Als werk-
nemers mobiel zijn, komen zij op de arbeidsmarkt eerder op de juiste plaats terecht, en 
dat komt de totale economie ten goede, zo is de gedachte. Een flexibele arbeidsmarkt 
zou dit resultaat faciliteren, want dan wordt het natuurlijk gemakkelijker van baan te 
veranderen, waardoor dit dan ook vaker zal gebeuren. In de praktijk doet zich hier ech-
ter een paradox voor. Enerzijds lijkt het er op dat de arbeidsmarkt inderdaad flexibeler 
is geworden doordat het aantal flexibele arbeidscontracten is gegroeid. Bovendien 
laten onze cijfers zien dat het steeds langer duurt voordat werknemers met een tijde-
lijke aanstelling een vaste aanstelling krijgen. Anderzijds is de externe mobiliteit (een 
overstap naar een andere werkgever) op de arbeidsmarkt, volgens de gegevens uit het 
Arbeids aanbodpanel, sinds het begin van de jaren negentig eigenlijk niet veel veran-
derd. Van alle werknemers die in beide jaren werkzaam waren, is zo’n 13% van werkgever 
veranderd. Dat is vergelijkbaar met de percentages die ook in het midden van de jaren 
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negentig golden. Voor zover er in de tussenliggende jaren verschuivingen zichtbaar zijn, 
is dat eerder een gevolg van de conjunctuur dan van een duidelijke trendmatige ontwik-
keling.

Dat betekent echter niet dat er in het geheel niets veranderd is op dit vlak. Hoewel de 
externe mobiliteit gelijk is gebleven, is er de afgelopen jaren wel meer interne mobiliteit 
(functieverandering bij dezelfde werkgever) zichtbaar. Vaker dan vroeger veranderen 
werknemers binnen de organisatie van functie: in 1992-1994 kwam dit voor bij zo’n 
10% van de werkenden, in 2008-2010 was dit percentage bijna verdubbeld (18%). Het idee 
dat werknemers tot aan hun pensioen hetzelfde werk blijven doen en niet bereid en/of in 
staat zijn iets anders te gaan doen, is enigszins achterhaald geraakt.

De direct zichtbare baten van mobiliteit zijn voor werknemers tamelijk beperkt: het me-
rendeel van de baanwisselaars (71%) komt in een nieuwe baan op hetzelfde of een maar 
iets hoger niveau terecht, en een niet onaanzienlijk deel van hen (11%) accepteert zelfs 
een baan op een lager functieniveau. Bovendien blijkt dat de werknemers die van baan 
veranderden een beduidend grotere kans hebben om in een tijdelijke baan te belanden: 
in veruit de meeste gevallen krijgen werknemers bij indiensttreding bij een nieuwe 
werkgever immers een tijdelijk contract. Onze cijfers laten zien dat slechts 26% van de 
werknemers met een dienstverband korter dan een jaar een vaste aanstelling heeft, te-
genover 85% van alle werknemers.

Scholing van werkenden
De deelname aan werkgerelateerde scholing is de afgelopen jaren niet toegenomen, 
ondanks de grote aandacht voor dit thema in het overheidsbeleid. Van alle werken-
den rapporteerde in 2010 ongeveer 40% cursus- of scholingsdeelname in de twee jaar 
voorafgaand aan de enquête. Dat is evenveel als in eerdere jaren. Bovendien blijkt dat 
de inhoud van de cursussen vooral gericht is op de huidige beroepsuitoefening: de 
gerapporteerde cursussen lijken vooral praktisch gerichte, vakinhoudelijke (bij)scho-
lingscursussen te zijn. Van substantiële niveau- of richtingveranderende cursussen 
is vrijwel geen sprake. Vanuit de dagelijkse praktijk is dat logisch: werkgevers willen 
werknemers die goed zijn in hun werk, en werknemers weten dat ze om beter te worden 
in hun huidige werk, en om voor promotie in aanmerking te komen, over voldoende 
specialistische kennis moeten beschikken. We zien dat de meeste scholing gevolgd 
wordt op kosten van de werkgever (zowel in termen van tijd als van geld): ruim driekwart 
van de scholing komt voor rekening van de werkgever en wordt (deels) tijdens werktijd 
gevolgd. Het volgen van (vakgerelateerde) cursussen en opleidingen is zodoende een 
normaal onderdeel van het werk, dat op de korte termijn nauwelijks voordelen biedt 
voor de loopbaanontwikkeling: er werd geen significant effect gevonden van het volgen 
van scholing op de kans op baanbehoud of de kans op loonstijging. Wellicht is de directe 
koppeling van scholing aan de huidige baan er ook de oorzaak van dat hier sprake lijkt 
van een zogenoemd Mattheüseffect: hoe sterker de arbeidsmarktpositie, hoe meer scho-
ling er wordt gevolgd. De meeste scholing wordt gevolgd door voltijdwerkers, terwijl 
duidelijk minder aan scholing wordt deelgenomen door de groep met een zwakkere 
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arbeidsmarktpositie (deeltijdwerkers en mensen met niet-reguliere arbeidscontracten, 
maar ook zelfstandigen). Ook volgen medewerkers die niet tevreden zijn of minder goed 
functioneren niet vaker scholing dan degenen die dat wel zijn.

Dit duidt op het bestaan van een sociaal dilemma, waarbij het gedrag dat op korte 
termijn rationeel is, op de langere termijn suboptimale resultaten teweegbrengt. 
Als scholing door alle direct betrokkenen vooral gezien wordt als een noodzakelijke 
bijdrage aan de specialisatie in de huidige functie, zal het vermoedelijk weinig (en soms 
misschien in het geheel niet) bijdragen aan de inzetbaarheid op de langere termijn bui-
ten die functie. Zelfs als de scholingsdeelname relatief hoog is, kan het probleem dat 
de overheid zou willen oplossen – een tekort aan duurzame inzetbaarheid – dan blijven 
voortbestaan. De rol die scholing in de huidige vormgeving speelt bij de bevordering van 
duurzame inzetbaarheid moet daarom niet worden overschat.

Ouderen op de arbeidsmarkt
De leeftijd waarop ouderen stoppen met werken is de afgelopen twee decennia gestaag 
toegenomen, mede als gevolg van overheidsmaatregelen om langer doorwerken te 
bevorderen. Deze trend zal de komende jaren naar verwachting nog doorzetten. Oudere 
werknemers zijn zich er duidelijk van bewust dat zij langer door moeten werken, zo blijkt 
uit het Arbeidsaanbodpanel. Waar in 1999 nog 62% van de 55-59-jarigen verwachtte dat 
zij op 60- à 62-jarige leeftijd zouden stoppen met werken, ging in 2010 al 57% van deze 
leeftijdsgroep er van uit dat ze minstens tot hun vijfenzestigste zouden moeten doorwer-
ken. Inmiddels zullen de verwachtingen over de uittredeleeftijd verder opgeschoven zijn.

Om ook ouderen langer inzetbaar te houden worden scholing en mobiliteit bevorderd. 
Daar waar het effect van het beleid in het algemeen bescheiden zal zijn, zijn de resulta-
ten voor de ouderen waarschijnlijk groter. Omdat de kansen van ouderen op werk elders 
laag zijn, neemt langer doorwerken bij hen vrijwel altijd de vorm aan van een voortzet-
ting van het huidige dienstverband. Dat betekent dat in ieder geval de inzetbaarheid van 
ouderen bij de huidige werkgever zo lang mogelijk op peil moet blijven. Dat scholing 
zich vaak en vooral richt op het bijblijven in de huidige functie is in hun geval misschien 
wel een voordeel: het investeert in de waarde van de huidige match, en stelt daarmee het 
mogelijke ontslagmoment uit. Ouderen van 50 tot en met 54 jaar hadden in begin deze 
eeuw al een scholingsdeelname die vergelijkbaar was met die van veertigers. Aan deze 
relatief hoge deelname is vrijwel niets veranderd. Tussen 2008 en 2010 had 43% van deze 
leeftijdsgroep een of andere vorm van werkgerelateerde scholing gevolgd, tegenover 
44% bij de veertigers. Onder de 55-59-jarigen steeg de scholingsdeelname van 28% in 
2002-2004 naar 38% in 2008-2010. Hierdoor hebben zij nog maar een kleine achterstand 
op veertigers. De 60-64-jarigen blijven echter wel duidelijk achter: van hen had in 2008-
2010 slechts 27% scholing gevolgd. Die achterstand is deels onvermijdelijk, omdat hun 
korte resterende loopbaan inhoudt dat een investering in scholing vaak minder zinvol 
is, zowel voor hun werkgevers als henzelf. Overigens laten uitstroomcijfers zien dat 
in alle leeftijdsgroepen de uitstroom van werknemers met een baanduur van vijf jaar 
vergelijkbaar is. Deze constatering relativeert het belang van het vaak door werkgevers 
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gehanteerde argument dat oudere werknemers slechts een korte resterende arbeidsduur 
hebben. De stijgende pensioenleeftijd houdt immers in dat ook deze oudere leeftijds-
groep vaker scholing moet gaan volgen om tot hun pensioen bij te blijven, en dat deze 
scholing ook meer lonend zal zijn.
Door de veranderende visie op ouderen op de arbeidsmarkt en hun verhoogde scholings-
deelname zien we kleine veranderingen in de mobiliteit van deze groep optreden. Zoals 
vaker is gebeurd manifesteren veranderingen zich het eerst bij de jongste groep ouderen: 
onder de 50-54-jarigen nam de afgelopen jaren het aantal interne functieveranderingen 
toe. In 2000 was 10% van hen in de afgelopen twee jaar van functie veranderd bij dezelfde 
werkgever, in 2010 was dit percentage toegenomen tot 17%. Daarmee veranderen zij 
inmiddels vrijwel net zo vaak van functie als veertigers, van wie in 2008-2010 18% intern 
mobiel was. De externe mobiliteit van jonge vijftigers groeide niet, maar het verschil 
hierin met veertigers was al beperkt. De mobiliteit van werk nemers van 55 jaar en ouder, 
zowel de interne als de externe, blijft echter onveranderd laag. Deze lage mobiliteit kan 
steeds minder worden toegeschreven aan onvoldoende zoekacties door de werknemers: 
een steeds groter deel van hen is, al dan niet gedwongen door het economisch klimaat, 
serieus op zoek naar ander werk. Zo zocht in 2010 11% van de 55-59-jarigen een andere 
baan, tegen 7% in 2000 en 4% in 2002.

Voor ouderen is het echter nog steeds een groot probleem om uit de werkloosheid te 
raken. Als ouderen zonder baan komen, blijken ze maar een kleine kans te hebben op 
terugkeer naar een werkkring. Deze achterblijvende baankansen van ouderen maakt het 
raadzaam om het arbeidsmarktbeleid voor deze groep nader te bezien: er mag niet be-
rust worden in een situatie waarin alle betrokkenen stellen dat participatie van ouderen 
nodig is, terwijl tegelijkertijd blijkt dat ook degenen die serieus naar een baan zoeken 
nauwelijks kans maken op de arbeidsmarkt.

Beleidstheorie versus werkelijkheid?
Dit rapport stelt zich niet ten doel om het arbeidsmarktbeleid in de volle breedte te 
evalueren. Desondanks geven de uitkomsten van dit beleid wel aanleiding om enkele 
kanttekeningen te plaatsen bij sommige van de gehanteerde uitgangspunten, die niet in 
alle gevallen op een stevige empirische basis lijken te stoelen.

Een eerste uitgangspunt van beleid is dat het voor individuen en de samenleving als ge-
heel wenselijk is om externe mobiliteit te bevorderen: dat dient zowel de loopbaan van het 
individu, als de groei van de nationale welvaart. We hebben echter geobserveerd dat de 
enige mobiliteitsgroei die zich voordeed interne mobiliteit betreft. Als externe mobiliteit 
zo gunstig is voor alle betrokkenen, waarom zien we dan alleen de interne mobiliteit 
toenemen? Duidt dit er wellicht op dat de veronderstelde voordelen van externe flexibili-
teit zich vooral manifesteren bij meer kansrijke groepen, zoals hoger opgeleide, jongere 
en gezonde werknemers met weinig verplichtingen? Mogelijk heeft een behoorlijk deel 
van de werknemers geen sterke behoefte aan mobiliteit of flexibiliteit, omdat ze daar 
onvoldoende voordeel van verwachten; en als ze die behoefte niet hebben, kan dat ook 
betekenen dat ze tegen hun zin ‘worden geflexibiliseerd’, om met de socioloog Elchardus 
(1996) te spreken.
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Een tweede uitgangspunt van beleid is dat een rechtstreekse koppeling bestaat tussen 
scholing en de zekerheid van het hebben van werk. In de beleidsdiscussies wordt gesteld 
dat scholing zou bijdragen aan een langdurige inzetbaarheid van werknemers en hen 
bovendien weerbaarder zou maken op de arbeidsmarkt. In de praktijk zagen we echter 
een Mattheüseffect: de groepen waarvan het beleid veronderstelt dat ze op de arbeids-
markt kwetsbaar zijn en waar scholing in theorie veel effect kan sorteren (parttimers, 
flexwerkers, zelfstandigen), blijken juist minder scholing te volgen dan werknemers die 
minder kwetsbaar zijn (met een vaste voltijdbaan). Bovendien was de gevolgde scholing 
bij alle groepen veelal gericht op de verwerving van concrete vaardigheden die vooral 
voor de huidige beroepsuitoefening van belang zijn. Dat maakt het twijfelachtig of de 
thans gangbare scholingspraktijk de inzetbaarheid en de arbeidsmarktkansen van men-
sen structureel verhoogt. Als scholing van werknemers de rol moet gaan spelen die men 
er beleidsmatig van verlangt, vergt dit vermoedelijk een substantiële aanpassing van de 
manier waarop het scholingsinstrument door werkgevers en werknemers wordt ingezet.

Een derde uitgangspunt van beleid betreft de aansluiting tussen werk en privéleven. 
De beleidsassumptie is dat werknemers productiever zijn, en gemakkelijker werk met 
andere taken kunnen combineren als zij zelf hun werktijden en -plaatsen kunnen (mede)
bepalen. Ondanks het faciliterende beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd in de vorm 
van wettelijk geregelde verlofmogelijkheden en het recht op aanpassing van de arbeids-
duur, blijkt dat de aansluiting tussen werk en privé die mensen in de praktijk ervaren niet 
heel veel veranderd is. Dat houdt vermoedelijk in dat het verbeteren van die aansluiting 
misschien niet heel eenvoudig is, zeker niet wanneer in de toekomst de overheid op 
tal van terreinen de eigen verantwoordelijkheid van burgers meer centraal gaat stellen 
(Veldheer et al. 2012).

Tot slot lijkt de beleidsinzet op oudere werknemers deels de gewenste resultaten te 
 genereren: de arbeidsparticipatie van ouderen stijgt, net als de scholingsdeelname. 
Deze resultaten worden echter wel allemaal behaald in de context van de huidige baan. 
Het is dus maar de vraag of de groeiende inzet op externe mobiliteit van ouderen een 
zinvolle richting van beleid zal blijken te zijn.
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1 Arbeidsmarkt in verandering

Dat de arbeidsmarkt het afgelopen decennium is veranderd, wordt algemeen als een 
vaststaand feit beschouwd. Eerder onderzoek van het scp onder werkgevers liet zien 
dat met name de dynamiek van de werkgelegenheidsstructuur is toegenomen. Veel 
vaker dan vroeger heffen werkgevers functies op en creëren zij nieuwe functies. Ook het 
gebruik van tijdelijke contracten is steeds gebruikelijker geworden (Josten et al. 2012). 
Dit rapport geeft inzicht in de veranderingen vanuit het perspectief van werkenden en 
niet-werkenden. De gegevens betreffen de periode tot en met het najaar van 2010, dus tot 
en met de eerste jaren van de huidige economische crisis.

1.1 Verwachte ontwikkelingen

Vergrijzing en langer doorwerken
Een van de grotere veranderingen op de arbeidsmarkt is de vergrijzing. De bevolking 
veroudert, waardoor het aantal werkenden en werkzoekenden – samen de beroeps-
bevolking – gaat dalen. In de jaren voor de crisis vreesden veel beleidsmakers dat dit in 
de nabije toekomst voor structurele personeelstekorten zou zorgen (zie bv. Commissie 
Arbeidsparticipatie 2008). De overheid zette daarom in op verdere vergroting van de 
arbeidsdeelname. Ouderen moesten langer gaan doorwerken en parttimers werden 
gestimuleerd hun arbeidsduur te verlengen. Om dit haalbaar te maken, riep de overheid 
op tot meer aandacht voor de inzetbaarheid van ouderen en meer mogelijkheden voor 
flexibele werktijden en thuiswerken, zodat arbeid en zorg voor kinderen of zieke familie-
leden gemakkelijker kunnen worden gecombineerd. Een grotere arbeidsdeelname 
diende bovendien nog een ander doel, namelijk het vergroten van de belastingopbrengs-
ten, waardoor de toenemende aow- en zorgkosten beter gefinancierd konden worden.

Inmiddels zijn structurele personeelstekorten de komende jaren minder waarschijnlijk 
geworden vanwege de economische crisis die in het najaar van 2008 begon. Verlenging 
van de arbeidsduur van deeltijders en facilitering van de combinatie arbeid-zorg heb-
ben daardoor een wat minder hoge prioriteit gekregen in het overheidsbeleid. Langer 
doorwerken daarentegen wordt door de overheid juist sterker dan vroeger gestimuleerd, 
vooral om de uitgaven aan aow te beperken. Het gevolg hiervan voor werkenden en 
werkzoekenden is dat zij langer dan voorheen goed inzetbaar moeten blijven op de ar-
beidsmarkt.

Behoefte van werkgevers aan flexibiliteit: stijgende scholingsdeelname en 
mobiliteit?
Een andere verandering waarmee werkenden en werkzoekenden te maken kregen, 
betreft de arbeidsmarkt. Het karakter van deze markt is de laatste jaren namelijk veel 
flexibeler geworden. Onder druk van globalisering en innovatie blijkt de vraag naar 
producten steeds sneller te veranderen. Dat maakt het voor werkgevers noodzakelijk 
om de omvang en de samenstelling van hun personeelsbestand sneller aan te passen. 
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De verandering van de arbeidsmarkt vergroot ook de noodzaak van geregelde scholing 
van werkenden tijdens de loopbaan. Door scholing kunnen werkenden nieuwe kennis 
en vaardigheden opdoen waarmee zij de veranderingen in hun werk kunnen bijbenen 
of gemakkelijker naar een andere functie kunnen overstappen. De steeds snellere 
aanpassingen aan het personeelsbestand kunnen ook leiden tot meer – vrijwillige of 
gedwongen – mobiliteit naar een andere functie of werkgever.

Dit rapport beoogt een overzicht te geven van de trends op de hierboven genoemde 
terreinen. Hoofdstuk 2 biedt achtergrondinformatie over de veranderingen in ar-
beidsparticipatie en de ontwikkelingen in het percentage flexibele contracten in het 
afgelopen decennium.
In hoofdstuk 3 wordt besproken of de invloed van werknemers op hun werktijden en 
hun werkplek is toegenomen. Zijn zij tevredener dan vroeger over de afstemming tus-
sen arbeid en privé? In hoofdstuk 4 komt aan de orde of werknemers vaker van baan 
of functie veranderen dan vroeger. Wat zijn de effecten van arbeidsmobiliteit voor de 
betrokken werknemers? Hoofdstuk 5 bespreekt of de scholingsdeelname van werkenden 
is gegroeid. Wat is de aard van de gevolgde scholing en wat zijn de effecten ervan op de 
latere arbeidsmarktpositie? In hoofdstuk 6 ten slotte bespreken we hoe de inzetbaarheid 
van ouderen zich heeft ontwikkeld. Is hun scholingsdeelname gestegen? Veranderen zij 
vaker van baan of functie dan vroeger? Hoofdstuk 6 is een themahoofdstuk. Vanwege 
de vergrijzing van de beroepsbevolking wordt het onderwerp ouderenbeleid extra uit-
gediept.

1.2 Het Arbeidsaanbodpanel

De gegevens in dit rapport zijn voornamelijk afkomstig uit het  Arbeidsaanbod panel, 
een langlopend onderzoek onder werkenden en niet-werkenden in Nederland. 
Het onderzoek wordt sinds 1985 gehouden en sinds 1986 om de twee jaar uitgevoerd. 
Het Arbeidsaanbodpanel stond eerst onder verantwoordelijkheid van de Organisatie 
voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (osa) en sinds zomer 2010 onder die van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). Het verzamelen van de data voor 2010 vond plaats 
in een overgangssituatie, onder gedeelde verantwoordelijkheid van het ministerie van 
sz w en het scp.

Deelnemers aan het onderzoek
Het Arbeidsaanbodpanel beoogt een representatief beeld te geven van mensen tus-
sen de 16 en 65 jaar in Nederland. Omdat daarbij de nadruk ligt op het (potentiële) 
arbeidsaanbod, werden scholieren en studenten en ouderen boven de 65 jaar buiten de 
steekproef gehouden. De grens tussen school en arbeidsmarkt wordt echter steeds min-
der scherp, en daarom is in 2004 besloten om scholieren en studenten voortaan ook in 
het onderzoek te betrekken. Om de vergelijkbaarheid met de resultaten uit eerdere jaren 
te behouden, zijn zij voor de analyses in dit rapport echter niet meegenomen. Alle leden 
uit een geselecteerd huishouden die tot de doelgroep behoren wordt gevraagd aan het 
onderzoek deel te nemen.
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Het onderzoek is een panelonderzoek, waarbij respondenten zo lang mogelijk wor-
den gevolgd. Het Arbeidsaanbodpanel is een middelgroot panel. In totaal worden per 
bevragingsronde circa 4500 respondenten uit 2300 huishoudens bevraagd. Bij elke be-
vragingsronde worden eerst de deelnemers (en hun huisgenoten) uit voorgaande jaren 
benaderd. Op die manier ontstaat een databestand waarin ontwikkelingen in de tijd 
gevolgd kunnen worden – zowel op macroniveau als op het microniveau van huishouden 
en individu. Deze opzet maakt het mogelijk na te gaan welke grootheden latere ontwik-
kelingen hebben beïnvloed. Zo kan onderzocht worden of ontevredenheid met aspecten 
van de baan leiden tot een grotere mobiliteit of arbeidsuitval. In bijlage A (te  vinden via 
www.scp.nl bij het desbetreffende rapport) is uitgebreide informatie opgenomen over 
de samenstelling en omvang van het panel.

De vragenlijst
De deelnemers aan het onderzoek krijgen een uitgebreide vragenlijst voorgelegd 
waarin onder meer gevraagd wordt naar de samenstelling van hun huishouden, naar 
hun arbeidsmarktsituatie en naar het aantal uren dat zij per week werken. Ook wordt 
gevraagd naar gebeurtenissen zoals baanveranderingen en naar gevolgde scholing. 
Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop de respondenten hun werk 
en hun privéleven beoordelen.
Dataverzameling vindt plaats via het invullen van een internetenquête of een papieren 
vragenlijst. De vragenlijst heeft in de loop van de jaren de nodige veranderingen onder-
gaan. Als gevolg daarvan kunnen niet altijd langere reeksen worden samengesteld. Waar 
mogelijk presenteren we tijdreeksen die beginnen bij de aanvang van het panel.

Steekproefopbouw en weging
Als gevolg van de panelopbouw en de methode van steekproefsamenstelling zijn de 
‘panelleden’ gemiddeld iets ouder dan de hele populatie. De steekproef wordt daarom 
vanaf meting 2000 gewogen naar leeftijd, zodat de leeftijdsverdeling zo veel moge-
lijk overeenkomt met de ebb-data van het cbs. In tabel 1.1 staat een overzicht van de 
opbouw van de data uit 2010 naar leeftijd en geslacht, in aantallen en in percentages van 
het totaal.
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Tabel 1.1

Opbouw en omvang steekproef 2010 naar leeftijd en geslacht, inclusief scholieren en studenten  

(in procenten)

aap

man vrouw totaal ebb

16-24 jaar 17 15 16 17
25-34 jaar 9 11 10 18
35-44 jaar 18 21 19 23
45-54 jaar 28 28 28 23
55-64 jaar 29 25 27 20
totaal aantal 2305 2567 4872 

Bron: scp (a ap’10); cbs (ebb’10)

De uitvalkans van respondenten (de kans dat ze bij herbenadering niet meer willen 
meedoen) is relatief hoog: tussen de 20% en 30%. Dat houdt in dat ruim 10% van de res-
pondenten maar één keer meedoet. Tegelijkertijd blijkt dat de uitval gekoppeld is aan 
bepaalde achtergrondkenmerken, met name aan de leeftijd van de respondent. Oudere 
respondenten blijken in het algemeen welwillender te zijn om nogmaals mee te doen. 
Dit betekent dat bij panelanalyses oudere respondenten oververtegenwoordigd zijn, ook 
na toepassing van de bovengenoemde crosssectionele gewichten.

Door paneluitval en de destijds toegepaste aanvulling van het panel is niet altijd duide-
lijk in hoeverre de steekproef nu een exacte afspiegeling is van de gehele populatie. Als 
gevolg hiervan kunnen we ons in de analyses niet uitsluitend laten leiden door signifi-
canties, maar is er ook een zeker mate van plausibiliteitsredenering nodig. Daarom geldt 
dat berekende significanties in tabellen en analyses altijd met enige voorzichtigheid 
bezien moeten worden. Om de lezer een indruk te geven welke veranderingen binnen 
de steekproeffluctuatie blijven worden op verschillende plaatsen wel significanties ver-
meld.

Voor een uitgebreide verantwoording van de data wordt verwezen naar bijlage A, te vin-
den via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport.
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2 Arbeidsparticipatie

De afgelopen jaren is arbeidsmarktbeleid gevoerd vanuit de verwachting dat een tekort 
aan arbeidskrachten zou ontstaan. Als gevolg van de hoogconjunctuur was in een aan-
tal sectoren al sprake van een tekort en op basis van de bevolkingsopbouw werd ervan 
uitgegaan dat dit tekort op de middellange termijn zou stijgen door de pensionering van 
de babyboomgeneratie. De Commissie Arbeidsparticipatie neemt in haar advies deze 
tekorten als gegeven:

Nederland [staat] aan de vooravond van een fundamentele verandering: 1) we krijgen de 
komende decennia te maken met meer werk en minder mensen en 2) door de globalisering 
nemen de eisen aan het kennisniveau en aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking 
toe. Nederland heeft snel iedereen nodig en iedereen moet voortdurend inzetbaar zijn 
(Commissie Arbeidsparticipatie 2008: 4).

Op basis van dit advies richtte het arbeidsmarktbeleid van de achtereenvolgende kabi-
netten zich op het vergroten van de arbeidsparticipatie. De participatie van mannen is al 
jaren onveranderd hoog, die van vrouwen ligt lager. Daarom werd met name getracht de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen. Hierbij werd vooral nadruk gelegd op de 
grotere economische zelfstandigheid van werkenden en op hun daarmee grotere (eco-
nomische) zelfredzaamheid. Het hebben van een betaalde baan verkleint ook de kans op 
armoede. Zo leeft ongeveer 22% van de uitkeringsgerechtigden onder de armoedegrens, 
terwijl dit percentage voor werkenden ongeveer 5 bedraagt (scp/cbs 2012a, tabel 3.8). 
Dat geldt niet alleen voor armoede nu, maar ook voor armoede op latere leeftijd: door te 
werken bouwt men rechten op uitkeringen bij werkloosheid op, maar ook hogere pen-
sioenrechten. Vanuit een breder perspectief werden vooral de verwachte tekorten aan 
arbeidskrachten als aanleiding voor dit arbeidsmarktbeleid opgevoerd.

Een veranderende wereld…
Bij de verwachte tekorten aan arbeidskrachten worden inmiddels steeds vaker rela-
tiverende kanttekeningen geplaatst. Allereerst kan worden opgemerkt dat door de 
economische crisis de arbeidsvraag eerder zal dalen dan stijgen. Het tekort aan arbeids-
krachten is inmiddels in de meeste sectoren geheel verdwenen. Maar ook voor de 
langere termijn geloven niet alle betrokkenen dat de demografische ontwikkelingen 
zullen resulteren in een tekort aan arbeidskrachten. Een tekort aan arbeidskrachten zal 
niet van de ene op de andere dag ontstaan en daardoor tijd beschikbaar waarin vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt naar een evenwicht kunnen bewegen. Zo stelde Paul de Beer 
een aantal jaar geleden al dat de arbeidsmarkt flexibel genoeg is om de genoemde demo-
grafische trends op te vangen (De Beer 2011). Onder de langzaam groeiende druk van de 
vergrijzing zullen vervroegde uittreding en deeltijdwerk steeds minder gaan voorkomen. 
Die trend is al zichtbaar in een verschuiving van de leeftijd waarop men de arbeidsmarkt 
verlaat. Sinds 2006 is deze leeftijd met twee jaar opgeschoven van 61 naar 63 jaar (cbs 
2012h). Bovendien is nog steeds sprake van een trend in de richting van een minder 
arbeidsintensieve economie, die het tekort ook zal drukken (De Beer 2011). Dat het met 
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de tekorten wel mee zal vallen kan ook worden afgeleid uit het feit dat het op de arbeids-
markt houden van oudere werknemers relatief weinig prioriteit van werkgevers heeft 
(Josten et al. 2012).

… leidt tot andere arbeidsmarktuitkomsten?
Dit hoofdstuk zal de belangrijkste ontwikkelingen van de arbeidsparticipatie nader 
belichten. Allereerst komt uiteraard de ontwikkeling van de participatie over de laat-
ste jaren aan de orde. Daarbij is vooral interessant in hoeverre participatiepatronen 
verschillen tussen generaties en over de levensloop van mensen. Daarnaast zal dit 
hoofdstuk ingaan op de arbeidsdeling binnen huishoudens. Van oudsher werken 
vrouwen veel minder dan mannen, zowel in termen van deelname als in termen van 
wekelijkse arbeidsduur. Op basis van het Arbeidsaanbodpanel zullen we voor mannen 
en vrouwen de ontwikkeling in zowel deelname als uren laten zien. Op die manier wordt 
duidelijk waaruit de groei van de participatie van vrouwen voortkomt en in hoeverre er 
nog ruimte is voor verdere verhoging. Daarnaast zullen we enkele cijfers tonen over de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt. De hier gepresenteerde gegevens dienen vooral als 
achtergrond bij de overige hoofdstukken en zullen als zodanig niet verder geanalyseerd 
worden.

Bij de interpretatie van de cijfers in deze studie is het van belang de huidige conjunc-
tuur in gedachten te houden. Tot 2007 was er sprake van een hoogconjunctuur, die 
gekenmerkt werd door (verwachte) tekorten aan arbeidskrachten als gevolg van de eco-
nomische omstandigheden en de verwachte demografische ontwikkelingen. Daarna 
zette de crisis in, die geleid heeft tot grote afname van economische activiteit. Hierdoor 
is kans op werkloosheid groter en hebben werknemers minder mogelijkheden om van 
baan te veranderen. Deze omslag in de conjunctuur zal de cijfers over 2010 onvermijde-
lijk beïnvloeden. Of sprake is van structurele veranderingen of van tijdelijke afwijkingen 
van een ononderbroken trend zal pas duidelijke worden bij volgende metingen.

2.1 Arbeidsaanbod van mannen en vrouwen

Het arbeidsmarktbeleid is de afgelopen jaren gevoerd vanuit de gedachte dat er een 
tekort aan arbeid zou ontstaan als gevolg van de demografische ontwikkelingen. 
De komende jaren zullen veel ouderen de arbeidsmarkt verlaten en de vraag is in hoe-
verre er voldoende arbeidsaanbod uit jongere generaties beschikbaar komt om dit op te 
vangen. Bij een kleiner wordende beroepsbevolking kan immers het arbeidsvolume (het 
totaal aantal gewerkte uren) uitsluitend op peil blijven als het aantal gewerkte uren per 
werknemer toeneemt doordat bijvoorbeeld mensen hun loopbaan niet onderbreken en 
het aandeel van deeltijdbanen daalt.

Arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen stijgt nog steeds…
Hoewel er de afgelopen jaren veel veranderd is, bestaan er nog steeds grote verschillen 
in arbeidsmarktuitkomsten tussen vrouwen en mannen. De gevolgen van die verschil-
len reiken veel verder dan een verschil in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen. 
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Ook zaken als armoedeverschillen en man-vrouwverschillen in inkomen, economi-
sche zelfstandigheid en pensioenen zijn in grote mate te herleiden tot verschillen in 
arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen. Zo wordt het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen voor een groot deel veroorzaakt door het (gecumuleerde) effect van 
een lagere arbeidsdeelname van vrouwen. Aan het begin van de loopbaan is het belo-
ningsverschil tussen mannen en vrouwen beperkt, maar omdat loonstijgingen in veel 
gevallen gekoppeld zijn aan werkervaring realiseren mensen die in voltijd werken en 
hun loopbaan niet onderbreken grotere loonstijgingen dan werknemers die in deeltijd 
werken. Omdat vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen, neemt hun achterstand 
op dit vlak toe met de leeftijd (Russo en Hassink 2008).

Figuur 2.1

Netto arbeidsparticipatie sinds 1980 naar geslachta
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Bron: cbs (StatLine)

De arbeidsparticipatie in termen van deelname op de arbeidsmarkt is de afgelopen 
decennia sterk gestegen, van ongeveer 50% in 1984 tot bijna 70% in 2010. Deze stijging 
komt vrijwel geheel voor rekening van de sterke stijging van de arbeidsdeelname van 
vrouwen. Deze bedroeg in 1980 slechts 34% en is de afgelopen decennia gestegen tot 
60% (cbs 2012g). Ook bij de mannen heeft een lichte stijging plaatsgehad, maar deze 
heeft nauwelijks bijgedragen aan de totale stijging. Opvallend in de cbs-cijfers is dat de 
participatie van vrouwen tussen 2008 en 2010 ondanks de crisis niet afnam, terwijl de 
participatie van mannen door de crisis wel lijkt te zijn gedaald.
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Figuur 2.2

Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur sinds 1996 naar geslacht
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… maar hun arbeidsduur is decennialang gelijk gebleven
Daar waar er steeds meer mensen werken, laat figuur 2.2 zien dat op het vlak van de 
arbeidsduur een heel andere ontwikkeling heeft plaatsgehad. De wekelijkse arbeidsduur 
is sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw afgenomen van 33,4 naar 
31,6 uur per week. Deze daling wordt vooral verklaard door het feit dat de wekelijkse 
arbeidsduur van mannen sinds 1996 is afgenomen van 38,6 uur per week naar 36,8 uur 
per week.1 Dit lijkt een kleine afname, maar bijna twee uur per week per werknemer 
is al met al een flink arbeidsvolume. Bij de vrouwen is de arbeidsduur juist niet veran-
derd. Bij alle veranderingen die het arbeidspatroon van vrouwen doorgemaakt heeft, is 
het gemiddeld aantal arbeidsuren per week opmerkelijk constant: 25,9 uur in 1996 en 
25,5 uur in 2011. Sinds 2002, toen het aantal arbeidsuren het laagst was met 24,5 uur per 
week, lijkt weer sprake te zijn van een licht stijgende trend (cbs 2012f ).

Figuur 2.3 laat zien dat als gevolg van deze ontwikkelingen het totale arbeidsvolume (dat 
is de som van het totale aantal arbeidsuren dat gewerkt wordt) sinds 1995 gestegen is met 
17% (cbs 2012d). Geredeneerd vanuit het verwachte tekort aan arbeidskrachten dat lang 
als beleidsuitgangspunt gehanteerd is, is deze stijging een goede zaak. Maar zoals in de 
inleiding al werd opgemerkt, is het maar de vraag of dit tekort zich ook daadwerkelijk 
gaat voordoen.
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Figuur 2.3

Totale arbeidsvolume in arbeidsuren per jaar, 1995-2010a
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a Het arbeidsvolume wordt uitgedrukt in miljoenen arbeidsuren. Dit is de totale som van alle 
gewerkte uren per jaar. Soms worden ook arbeidsjaren gebruikt, maar omdat de standaardduur 
van de werkweek sinds 1995 nauwelijks is veranderd, laat die reeks dezelfde ontwikkeling zien.

Bron: cbs (StatLine)

Bereikte doelstelling maakt aandacht voor participatie niet overbodig
Overigens is dat geen reden om de doelstelling ten aanzien van arbeidsparticipatie 
geheel te laten varen. Onderzoek heeft aangetoond dat arbeidsparticipatie de kans op 
armoede en sociale uitsluiting vermindert. Vanuit dat perspectief is aandacht voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen nog steeds relevant. Overigens kan men 
zich afvragen in hoeverre het gevoerde beleid een rol gespeeld heeft in de veranderin-
gen op de arbeidsmarkt. De tendens naar hogere participatie en latere uittreding lijkt in 
grote mate een langetermijnontwikkeling die veel meer gestuurd wordt door de evolutie 
van bredere maatschappelijke opvattingen en conjuncturele trends dan door beleidsin-
terventies.

2.2 Arbeidsaanbod over de levensloop

De afgelopen jaren is het beleid gericht geweest op het verhogen van de participatie van 
ouderen en vrouwen. Om na te gaan of dit effect gehad heeft, zullen we de participatie 
en het verloop ervan niet alleen per jaar, maar ook per leeftijd presenteren. Omdat de 
demografische samenstelling van de bevolking verandert, kunnen de trends behalve 
op een leeftijdseffect ook duiden op een generatie-effect. Eerder onderzoek heeft 
bovendien laten zien dat deze leeftijds- en generatie-effecten sterk verschillen tussen 
mannen en vrouwen. Mannen participeren van oudsher continu op de arbeidsmarkt 
vanaf het moment dat ze hun opleiding afronden. Veranderingen in dat patroon zijn 
vooral  gerelateerd aan de leeftijd waarop ze stoppen met werken. Bij de participatie van 
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vrouwen wordt regelmatig verwezen naar het zogenoemde ‘kinderdal’ (Wetzels 1999; 
Liefbroer en Dykstra 2000): lagere participatie in de periode dat het huishouden jonge 
kinderen telt. Dit rechtvaardigt een uitgebreid systeem van ouderschapsverlof en kinder-
opvang teneinde de ‘remmende werking’ van kinderen op de arbeidsparticipatie zo klein 
mogelijk te houden. Andere studies leggen vooral nadruk op generatieverschillen in 
arbeidsaanbod, waarbij de verschillen niet uitsluitend gerelateerd worden aan de leeftijd 
van mensen, maar ook aan de generatie waarin zij geboren zijn. Er zijn tal van studies 
die aangeven dat het kinderdal geen statisch gegeven is, maar een factor die steeds meer 
verdwijnt (Schippers en Vlasblom 2004; Vlasblom en Schippers 2006).

De participatie stijgt, want ouderen werken steeds langer door…
Figuur 2.4 illustreert deze verschillen in arbeidsparticipatie over de levensloop van 
mensen. Heel duidelijk blijkt ook dat er verschillen bestaan in de leeftijdsgebonden 
patronen. Bij mannen zijn deze verschillen relatief klein. In de grafiek is te zien dat er 
vooral een algemene tendens bestaat naar een langer werkzaam leven. Hoewel Neder-
landers steeds hoger opgeleid zijn en dus de arbeidsmarkt later hebben betreden, 
combineert een toenemend aantal studenten de opleiding met een ‘normale’ baan. 
De participatie van jongeren is hierdoor de laatste jaren gestegen.2 Ook de in de vorige 
paragraaf genoemde verschuiving in de richting van een steeds later verlaten van de 
arbeidsmarkt is zichtbaar. De jongere cohorten verlaten de arbeidsmarkt steeds later: de 
participatiegraad van 60-jarigen in het cohort dat net na de oorlog geboren is, is 15 pro-
centpunt hoger dan de participatiegraad van de generatie die in of net voor de oorlog 
geboren is. Deze latere uittredeleeftijd is de belangrijkste verklaring voor de stijgende 
participatie van mannen die in de vorige paragraaf werd gesignaleerd.
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Figuur 2.4

Arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen over de levensloop naar geboortecohorta
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… en bovendien stoppen vrouwen niet meer met werken als ze kinderen krijgen
Bij vrouwen is de verschuiving veel groter: daar waar bij de oudere generaties vrouwen 
sprake is van een duidelijke daling in de participatie rond de leeftijd waarop er kinderen 
geboren worden, is dat bij de jongere generaties vrijwel verdwenen. Vrouwen die na 
1965 geboren zijn, participeren in wat wel ‘het spitsuur van het leven’ wordt genoemd 
veel vaker op de arbeidsmarkt dan hun moeders. Het verschil is groot: onder de vrouwen 
geboren tussen 1945 en 1955 bedroeg de gemiddelde participatie tussen hun dertigste en 
vijfendertigste ongeveer 40% en onder de vrouwen geboren tussen 1965 en 1975 was dit 
gestegen tot ongeveer 75%.

De vraag is zelfs of de daling in participatie van de oudere generaties vrouwen inderdaad 
een ‘kinderdal’ geweest is: voor verschillende generaties heeft de stijging van de partici-
patie namelijk niet op dezelfde leeftijd plaatsgehad, maar in dezelfde periode, namelijk 
de vroege jaren tachtig, zoals ook in figuur 2.1 te zien is. Veel waarschijnlijker is dat de 
oudere generaties vrouwen begonnen zijn in het patroon dat toen gebruikelijk was: 
werken totdat men trouwde. Onder invloed van de veranderende normen en waarden 
in de samenleving is dit patroon onder druk komen te staan en zijn vrouwen meer gaan 
werken (Vendrik 1998). Het ‘kinderdal’ is dus wellicht meer een gevolg van veranderende 
normen en waarden (en veranderend gedrag) ten aanzien van werkende vrouwen dan 
van de aanwezigheid van kinderen. De verklaring van het verdwijnen van het kinderdal 
ligt dan vooral bij de ‘emancipatiegolf’ en het tweedekansonderwijs in de jaren tachtig. 
Wellicht helpt dit ook verklaren dat maatregelen die gericht zijn op het verminderen 
van de drukte in ‘het spitsuur van het leven’ wel gewaardeerd worden door ouders, maar 
weinig meetbare effecten hebben op hun feitelijke participatie (Jongen en Van Vuuren 
2004).

Participatiedoelstellingen zijn gehaald, maar kleine banen blijven
De patronen van de jongste generatie laten zien waarmee de Nederlandse arbeidsmarkt 
de komende jaren te maken zal krijgen: een hoge (en stijgende) participatie van zowel 
mannen als vrouwen. Deze participatiestijging wordt veroorzaakt door het feit dat de 
oudere, minder participerende, generaties de arbeidsmarkt verlaten terwijl de jongeren 
waarschijnlijk blijven werken, ook als zij ouder worden.

De Europese doelstelling ten aanzien van de arbeidsdeelname ligt op 70% (Europese 
Commissie 2010). Deze doelstelling is in Nederland al gehaald. Lastiger is het om die 
participatie ook van voldoende omvang te laten zijn. In figuur 2.5 is te zien dat bij man-
nen het aantal arbeidsuren over de levensloop relatief weinig fluctueert, hoewel in de 
jongere generaties een lichte trend in de richting van deeltijdwerk zichtbaar is. Deze 
manifesteert zich vooral bij middelbaar en hoger opgeleide mannen die in een grote 
deeltijdbaan gaan werken. De geringe verschuivingen bevestigen de bevindingen van 
Cloïn en Bierings (2012) dat mannen nog steeds nauwelijks tijd besteden aan zorgtaken 
en andere activiteiten buiten het werk.
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Figuur 2.5

Wekelijkse arbeidsduur van mannen en vrouwen over de levensloop naar geboortecohort
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Voor vrouwen is er een zeer sterk leeftijdspatroon te zien. Daar waar het ‘kinderdal’ in 
termen van arbeidsdeelname vrijwel verdwenen is, is het in termen van arbeidsuren 
per week nog steeds heel duidelijk een zichtbaar. Op jonge leeftijd is werken in voltijd 
de standaard, maar zodra er kinderen zijn, gaat men in deeltijd werken. Ook als de 
kinderen ouder worden, neemt de arbeidsduur niet toe. Dit patroon toont geen enkele 
ver schuiving tussen de generaties. Als er al een verschuiving zichtbaar is, is dat dat de 
jongste generatie al in deeltijd werkt voordat er kinderen zijn. Deeltijdwerk werd vroeger 
vooral geassocieerd met moederschap en zorgtaken in het huishouden, maar lijkt nu de 
norm te worden voor alle vrouwen. Omdat inmiddels lang niet meer voor alle vrouwen 
het moederschap de aanleiding is voor deeltijdwerk, zal voor een verhoging van het 
aantal arbeidsuren van vrouwen het uitbreiden van kinderopvangvoorzieningen niet 
toereikend zijn.

Een nieuwe norm voor werkende vrouwen?
Hoewel er relatief weinig veranderd is in het gemiddeld aantal gewerkte uren, is er in dit 
verband wel iets veranderd in de keuzemogelijkheden van de individuele werknemer. 
De arbeidsmarkt staat tegenwoordig veel meer variatie in het aantal te werken uren toe 
dan vroeger. De in de jaren negentig nog zichtbare restanten van de ‘standaardlevens-
loop’ zijn nu vrijwel verdwenen. Figuur 2.6 toont de verdeling van de uren per week in 
1990, 2000 en 2010. Bij mannen heeft slechts een beperkte verschuiving plaatsgevonden: 
sinds het midden van de jaren negentig is hun standaardwerkweek korter geworden en 
een relatief klein deel van de mannen is in een grote deeltijdbaan gaan werken. Voor 
vrouwen is de spreiding is veel groter geworden. Daar waar in 1990 de keus nog vaak was 
tussen werk in voltijd of voor zestien uur per week, zijn er inmiddels veel meer mogelijk-
heden. Het is wel opvallend dat zich vanuit beide staarten een beweging naar het midden 
heeft voorgedaan. Het percentage zeer kleine banen is lager geworden, en veel vrouwen 
hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid in een middelgrote deeltijdbaan te werken 
in plaats van in een voltijdbaan. De stijging van de participatie van vrouwen heeft zich 
vooral voorgedaan via banen waarin tussen de 24 en 36 uur gewerkt wordt. Het lijkt erop 
dat het oude standaardpatroon (voltijd werken of in het geheel niet werken) vervangen is 
door een nieuw standaardpatroon (werken in een middelgrote deeltijdbaan).
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Figuur 2.6

Verdeling van de wekelijkse arbeidsuren van mannen en vrouwen sinds 1990
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2.3 Arbeidsdeling in het huishouden

Een groot deel van de in de vorige paragraaf getoonde man-vrouwverschillen in arbeids-
participatie is te herleiden tot de taakverdeling binnen het huishouden. Juist in deze 
taakverdeling heeft de afgelopen jaren een grote verschuiving plaatsgevonden.
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Ontwikkeling van een nieuwe arbeidsverdeling in het huishouden
Deze paragraaf laat de ontwikkeling zien in de taakverdeling tussen mannen en vrouwen 
in huishoudens, in de tijd en tussen cohorten. De klassieke taakverdeling werd vooral 
verklaard vanuit efficiëntieoverwegingen: het is efficiënter als elk van beide partners 
zich specialiseert op een taak dan als beide partners alle taken vervullen (Becker 1981). 
In deze redenering leidt de geboorte van kinderen in het huishouden doorgaans tot een 
verdere specialisatie, en dus tot een duidelijker man-vrouwonderscheid in arbeids- en 
zorgpatronen. Deze verklaring gaat echter voorbij aan het feit dat werk en huishouden 
niet uitsluitend productieprocessen zijn, maar zelf ook zorgen voor ‘levensvervul-
ling’. Dat houdt in dat rationele partners er toch voor zullen kiezen om beide taken te 
verrichten. Een dergelijke verklaring leidt tot een veel genuanceerder beeld van de taak-
verdeling binnen huishoudens (Radke 1997).

Figuur 2.7

Aandeel van de vrouw in het arbeidsaanbod van het huishouden, 1990-2010a
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Figuur 2.7 laat zien dat er de afgelopen decennia veel veranderd is. In 1990 was taak-
specialisatie nog in een (kleine) meerderheid van de huishoudens gebruikelijk: in ruim 
55% van de huishoudens werkte de vrouw niet. Sindsdien is in elk geval in termen van 
tijd een verschuiving zichtbaar in de richting van een meer gelijke verdeling van be-
taalde arbeid tussen mannen en vrouwen. Het aantal huishoudens waarvan de vrouw 
niet werkt is meer dan gehalveerd en het aantal huishoudens waarvan de vrouw vrijwel 
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evenveel betaalde arbeid verricht als de man is meer dan verdubbeld. Daarnaast is een 
geringe toename te zien van het aantal huishoudens waarin sprake is van een ‘om-
gekeerd’ rolpatroon. De grootste toename betreft echter de groep huishoudens waarvan 
vrouwen ongeveer een derde van het totaal aantal arbeidsuren van het huishouden 
voor hun rekening nemen. Uitgaande van de constatering in de vorige paragraaf dat 
mannen nog steeds in grote meerderheid voltijds werkzaam zijn, is dus een grote groep 
huishoudens ontstaan waarvan de man een volledige baan heeft en de vrouw een mid-
delgrote deeltijdbaan. In de afgelopen twintig jaar heeft het eenverdienersmodel in 
een groot deel van de samenleving plaatsgemaakt voor het ‘anderhalfverdienersmodel’. 
Anderhalfverdieners zijn doorgaans het meest tevreden over het arbeidsuren dat zij voor 
hun rekening nemen (cbs 2011). Ook in de laatste Emancipatiemonitor wordt de hier gecon-
stateerde taakverdeling bevestigd: binnen huishoudens blijkt de norm nog steeds te zijn 
dat vrouwen – en vooral, maar zeker niet uitsluitend moeders – minder werken dan man-
nen (scp/cbs 2012b, hoofdstuk 5).

Cohorteffect of andere tijden?
Dikwijls wordt gesteld dat jongere generaties zich op de arbeidsmarkt anders gedragen 
dan oudere generaties. Als we de relatieve verdeling van uren binnen een huishouden 
in figuur 2.8 bekijken, dan zien we echter dat in alle generaties een tendens bestaat 
richting het anderhalfverdienersmodel. Dat deze tendens zich niet beperkt tot een of 
enkele generaties laat zich al afleiden uit het feit dat de toename van de participatie van 
vrouwen zich uitstrekt over alle generaties. Heel duidelijk is te zien dat deze stijging 
van de participatie van vrouwen er toe heeft geleid dat de arbeidsverdeling meer gelijk 
geworden is. Overigens heeft deze beweging van vrouwen naar de arbeidsmarkt er niet 
toe geleid dat mannen meer tijd zijn gaan besteden aan taken buiten het domein van de 
betaalde arbeid (Cloïn en Bierings 2012).
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Figuur 2.8

Verdeling van arbeidsuren binnen huishoudens naar leeftijd per geboortecohort (arbeidsuren van de 

vrouw als percentage van het totaal aantal uren in het huishouden)
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Bron: scp (a ap’85-’10)

Ook jongere generaties volgen het ‘oude’ patroon…
Omdat in jongere generaties de arbeid op jongere leeftijd min of meer gelijk verdeeld is, 
is het feit dat op den duur ook zij toch overgaan tot specialisatie opvallend. Onderzoek 
heeft aangetoond dat beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen voor een groot 
deel het gevolg zijn van het feit dat mannen minder in deeltijd werken dan vrouwen 
(Russo en Hassink 2008). Vanuit die optiek is specialisatie – hoewel op korte termijn en 
vanuit het huishoudperspectief wellicht een goede oplossing – op langere termijn en 
vanuit het individuele perspectief wellicht niet in alle opzichten ideaal. Het is daarom 
van belang te begrijpen waarom en hoe deze taakverdeling optreedt. Is zij een gevolg 
van maatschappelijke normen en waarden over de manier waarop we zaken rond zorg 
voor kinderen dienen te regelen? De data in het Arbeidsaanbodpanel geven daarover 
geen inzicht, maar deze kwestie is wel het onderzoeken waard. Immers: het blijkt keer 
op keer dat zodra een vermindering in arbeidsdeelname heeft plaatsgehad, dit zelden 
meer wordt teruggedraaid. Vanuit een verhoging van de arbeidsparticipatie is ‘voor-
komen is beter dan genezen’ hier misschien de beste aanpak.

In dit verband moet de rol van kinderopvang nog apart genoemd worden. In de jaren 
negentig is sterk ingezet op het betaalbaar maken van kinderopvang in de veronder-
stelling dat juist de aanwezigheid van kleine kinderen belemmerend zou werken op de 
arbeidsdeelname. Inmiddels blijkt echter dat, hoewel ouders kinderopvang massaal zijn 
gaan gebruiken, de meetbare effecten hiervan op de arbeidsparticipatie zeer beperkt zijn 
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(Jongen 2010). Of het weer afbouwen van de tegemoetkomingen in de kosten voor kin-
deropvang wel negatieve participatie-effecten zal hebben, zal de komende jaren blijken.

Hogere opleiding leidt tot meer gelijkheid tussen partners
De verdeling van arbeid in een huishouden is een uitkomst van onderhandeling en 
afstemming tussen de betrokken partners. De verdeling waarvoor gekozen wordt, is 
daarbij afhankelijk van de onderhandelingsmacht van de betrokkenen. De verwachting 
is dat hoe groter de ‘macht’ van de vrouw is, hoe gelijker de onderhandelingsuitkomsten 
zullen zijn. In onderstaande figuur is daarom de taakverdeling binnen het huishouden 
weergegeven naar leeftijd, per opleidingsniveau. Hoger opgeleide vrouwen kennen 
inderdaad een grotere mate van gelijkheid in de arbeidsdeling in het huishouden. Het is 
te zien dat in vrijwel alle categorieën huishoudens de taakverdeling aanvankelijk min 
of meer gelijk is. Op latere leeftijd passen veel vrouwen hun arbeidsduur aan. De mate 
waarin deze neerwaartse aanpassing plaatsvindt, is hoger naarmate het opleidings-
niveau lager is. Maar ook in huishoudens waar vrouwen hoog zijn opgeleid, en die in 
eerste instantie een relatief hoge mate van gelijkheid kennen, vindt specialisatie plaats 
over de levensloop.

Figuur 2.9

Verdeling van arbeidsuren binnen huishoudens naar leeftijd per opleidingsniveau van de vrouw  

(arbeidsuren van de vrouw als percentage van het totaal aantal uren in het huishouden)
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Bron: scp (a ap’85-’10)

Wat al deze cijfers tonen is dat onder jongeren sprake is van een grotere gelijkheid in 
arbeidsuren dan onder mensen op latere leeftijd. Naarmate men ouder wordt, neemt de 
gelijkheid vrij snel af, zeker op de lagere opleidingsniveaus. Het feit dat ook de  jongere 
generaties en de lager opgeleiden hun arbeidsuren nog flink terugbrengen als er sprake 
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is van gezinsvorming, is gegeven de vergrijzing een uitdaging. Blijkbaar is vanuit het 
huishoudperspectief het verminderen van het aantal arbeidsuren nog steeds een 
 efficiënte manier om arbeid en zorg te combineren.

2.4 Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Behalve vanwege de noodzaak tot verhoging van de participatie, wordt de discussie 
over de arbeidsmarkt de afgelopen jaren ook gevoerd vanuit een (al dan niet terecht) 
veronderstelde noodzaak tot grotere flexibiliteit. Veel discussies zijn gevoerd vanuit het 
uitgangspunt, dat ook de commissie Arbeidsparticipatie inneemt, dat in een globalise-
rende economie een noodzaak tot een groter aanpassingsvermogen bestaat. Als gevolg 
daarvan worden diverse maatregelen genomen om de arbeidsmarkt flexibeler te maken. 
Zo werd in het coalitieakkoord van het kabinet-Balkenende i v aangegeven dat het zelf-
standig ondernemerschap moet worden bevorderd. Ook wordt (vanuit verschillende 
doelstellingen) al jaren gesproken over een herziening van het ontslagrecht. Ook daarbij 
lijkt het doel te zijn om problemen als gevolg van een te geringe flexibiliteit en mobiliteit 
te voorkomen.

Flexibilisering als doelstelling?
Flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt in deze discussie gezien als een gunstig 
gegeven: hoe flexibeler de arbeidsmarkt, hoe gemakkelijker aanpassingen aan verande-
rende omstandigheden kunnen plaatsvinden. In het verleden ging de aandacht daarbij 
vaak uit naar het recht van individuele werknemers om hun hoeveelheid arbeidsuren 
aan te passen en de mogelijkheid te bieden om thuis te werken. In discussies over de 
arbeidsmarkt heeft de afgelopen jaren echter een verschuiving plaatsgevonden. Steeds 
vaker wordt beoogd een meer flexibele arbeidsmarkt te realiseren door vooral arbeids-
contracten meer flexibel te maken. De moderne, flexibele arbeidsmarkt wordt daarmee 
afgezet tegen het klassieke model van vaste contracten en lage baanmobiliteit. Beide 
vormen van flexibiliteit zijn nodig. Flexibiliteit van werknemers is nodig om werk en 
overige activiteiten te kunnen combineren (het volgende hoofdstuk gaat daar nader op 
in) en flexibiliteit van werkgevers is nodig om de organisatie aan te passen aan de snel 
veranderende omstandigheden. Voldoende flexibiliteit in opbouw en samenstelling van 
het personeelsbestand geeft de mogelijkheid om dat aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. Wel is het van belang om na te gaan of de kosten en baten van flexibili-
sering tegen elkaar opwegen, en niet eenzijdig door bepaalde groepen gedragen worden.

Flexibilisering: voordeel of nadeel?
Een tijdelijke aanstelling kan twee redenen hebben. Een tijdelijke aanstelling kan door 
zowel werkgever als werknemer gezien worden als een proefperiode. Als sprake blijkt 
van een goede match zal de tijdelijke aanstelling na verloop van tijd omgezet worden in 
een vaste aanstelling. In een dergelijk model begint iedere werknemer zijn loopbaan in 
tijdelijke dienst en is een eventuele beëindiging van de aanstelling in het belang van alle 
betrokkenen (het was immers geen goede match). Het gebruik van tijdelijke aanstellin-
gen kan echter ook een andere achtergrond hebben. Tijdelijke werknemers kunnen door 
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de werkgever namelijk ook worden gebruikt als buffer om wisselingen in de productie op 
te vangen. Daarmee wentelt de werkgever een klassiek werkgeversrisico (veranderen van 
de vraag naar zijn product) dus af op zijn werknemers. Bovendien worden door het uit-
breiden van de verantwoordelijkheid van de werkgever in geval van bijvoorbeeld ziekte 
werknemers in vaste dienst duurder dan die in tijdelijke dienst. Als werkgevers tijdelijke 
aanstellingen vooral gebruiken om risico’s af te dekken, zal een deel van de werknemers 
in vaste dienst zijn en wordt het personeelsbestand in tijden van grote drukte uitgebreid 
met tijdelijke werknemers. Deze werknemers zullen bij teruglopende vraag weer ontsla-
gen worden (ongeacht de kwaliteit van de match). Op basis van eerder onderzoek onder 
werkgevers lijkt de geldigheid van deze tweede verklaring voor het bestaan van tijde-
lijke arbeid bevestigd te worden: werkgevers lijken zelfs in toenemende mate tijdelijke 
arbeidskrachten in te zetten voor het verrichten van structureel werk (Josten et al. 2012). 
De vraag is of dit zal leiden tot een tweedeling op de arbeidsmarkt tussen insiders in 
vaste dienst tegenover outsiders die van tijdelijke aanstelling naar tijdelijke aanstelling 
gaan. In dat laatste geval liggen de baten van de flexibiliteit vooral aan de kant van de 
werkgever en worden de kosten (in de vorm van een hoog werkloosheidsrisico) gedragen 
door een beperkte groep medewerkers (de outsiders).

Flexibiliteit: geen vaste maar een tijdelijke aanstelling
In het Arbeidsaanbodpanel wordt werknemers gevraagd aan te geven welke contract-
vorm zij hebben: vast werk, tijdelijk werk met uitzicht op een vast dienstverband, tijdelijk 
werk of een overige contractvorm. Zoals tabel 2.1 laat zien, is tussen 1996 en 2008 vooral 
het aandeel van mensen die een tijdelijke aanstelling hebben met uitzicht op vast werk 
toegenomen. Het aandeel van mensen met tijdelijk werk zonder uitzicht op een vast 
dienstverband is nagenoeg contant gebleven. Opvallend is wel dat juist de omvang van 
de groep die uitzicht op een vaste aanstelling zegt te hebben het sterkst beïnvloed lijkt 
door de crisis. Dit kan er ook op duiden dat de voorwaarden voor de omzetting van een 
tijdelijk naar een vast contract niet (alleen) in termen van geschiktheid van de betrek-
kende werknemer zijn gesteld, maar dat ook andere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld 
‘voldoende werk’ een rol spelen.
Op basis van voorlopige resultaten van de volgende golf van het panel blijkt dat veel 
werknemers die uitzicht op een vaste aanstelling zeggen te hebben hierover geen 
harde afspraken gemaakt hebben met hun werkgever. Het feit dat ze aangeven een vast 
contract in het vooruitzicht te hebben, weerspiegelt dus voor veel werknemers een 
informele afspraak, een zachte toezegging, een eigen inschatting of niet meer dan een 
ongefundeerde hoop. Juist die inschatting dat er wel ruimte zal zijn voor het omzetten 
van een tijdelijk naar een vast contract neemt in crisistijd hard af.

Tijdelijke werknemers het eerst weg bij crisis
De tabel laat ook zien dat in 2010 verhoudingsgewijs meer mensen in vaste dienst zijn 
dan in 2008. Dit is een gevolg van het feit dat de mensen met een tijdelijke aanstelling 
in een crisis het eerst hun baan kwijt raken. De ‘flexibele schil’ vangt de eerste klap 
op, waardoor het aandeel werknemers met een vaste aanstelling in de totale groep 
 werknemers stijgt. De stijging is dus geen teken van een vermindering van het gebruik 
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van tijdelijke aanstellingen, maar laat juist zien wat voor werkgevers het voordeel van die 
tijdelijke aanstellingen is: relatief snel na het inzetten van de crisis kan het aantal werk-
nemers aangepast worden.

Tabel 2.1

Dienstverband van werknemers in loondienst, 1996-2010 (in procenten van totaal)

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

vast dienstverband 84 86 86 87 87 83 83 85
tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband 5 6 6 7 7 10 10 7
tijdelijk contract 7 5 5 5 4 6 5 6
anders 3 2 3 2 2 2 2 2
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: scp (a ap’96-’10)

De verandering in de vorm van het dienstverband is het best te zien aan het dienst-
verband dat werknemers aangeboden krijgen als ze voor het eerst in dienst komen bij 
een werkgever. Het u w v berichtte dat uit zijn vacatureonderzoek bleek dat in 2011 nie-
mand meer direct bij binnenkomst een vaste aanstelling kreeg. In plaats daarvan maken 
werkgevers steeds vaker gebruik van een tijdelijke aanstelling, al dan niet met uitzicht op 
een vast dienstverband (u w v 2012). Onze cijfers betreffen de periode tot en met 2010, en 
vallen dus niet samen met die van het u w v. Bovendien kunnen wij niet nagaan hoe de 
situatie was bij indiensttreding, wij kennen alleen de huidige situatie. Onze cijfers laten 
wel een vergelijkbare trend zien.

Flexibiliteit is ook: steeds langer wachten op vaste aanstelling
In tabel 2.2 zien we dat waar in 1996 aanstellingen met uitzicht op vast vooral voor-
kwamen bij de dienstverbanden die minder dan een jaar duurden, deze vorm in 2010 ook 
vaak gebruikt wordt bij aanstellingen tot een lengte van drie of soms meer jaar. In 1996 
gebruikten werkgevers deze vorm dus vooral als verlengde proeftijd, maar in 2010 wordt 
de ruimte van de Flexwet blijkbaar maximaal benut en stelt de werkgever het omzet-
ten naar een vast dienstverband zo lang mogelijk uit. Immers, volgens de Flexwet mag 
de werkgever een werknemer voor maximaal drie aaneengesloten jaren in tijdelijke 
dienst houden. Overigens blijkt uit de verdeling van de duur van het dienstverband niet 
dat de laatste jaren relatief meer dan in het midden van de jaren negentig sprake is van 
kortdurende verbanden: ongeveer een derde van de werknemers heeft een aanstelling 
die korter duurt dan vijf jaar. Het is mogelijk dat een deel van de verschuiving die plaats-
gevonden heeft een verschuiving is van vrijwillige naar gedwongen mobiliteit. Ofwel: 
gemiddeld genomen veranderen we niet vaker van baan, maar de reden waarom we dat 
doen is veranderd. Een verschuiving in de reden van mobiliteit heeft voor de betrokken 
werknemers grote effecten, maar is in de macrocijfers niet zichtbaar als toegenomen 
flexibiliteit en mobiliteit. Op basis van het panel is echter niet vast te stellen of mobiliteit 
gedwongen of vrijwillig is. De einddatum van de tijdelijke aanstelling is niet bekend, en 



arbeidspar tic ipatie

41  

het merendeel van de werknemers geeft bij baanwisselingen een ‘inhoudelijke’ reden 
(inhoud van het werk, beloning) en geen ‘formele’ reden (aflopen contract).

Tabel 2.2

Aanstellingsvorm naar de lengte van het huidig dienstverband, 1996-2010

lengte huidig dienstverband (in jaren)

1 2 3 4 5-9 10-14 >15 totaal

1996
vast dienstverband 33 68 78 89 94 98 99 84
tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband 29 9 6 2 1 0 0 5
tijdelijk contract 29 19 10 5 3 1 0 7
anders 8 3 6 5 2 1 1 3
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

2010
vast dienstverband 26 52 71 87 95 98 99 85
tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband 37 25 19 6 1 0 0 7
tijdelijk contract 30 21 9 5 2 1 0 6
anders 7 1 2 2 2 1 1 2
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: scp (a ap’96/’10)

Vanuit werknemersperspectief is bij de verschuiving van vaste naar tijdelijke aanstel-
lingen de vraag relevant in hoeveel procent van de gevallen een werknemer aan het 
eind van zijn tijdelijke aanstelling alsnog een vaste aanstelling krijgt. Als dit een hoog 
percentage is, dan is de conclusie vooral dat werkgevers nog steeds vaste aanstellingen 
aanbieden, maar dat werknemers er langer op moeten wachten. Als dit een laag percen-
tage is, dan luidt de conclusie dat een deel van de werknemers (waarschijnlijk) langdurig 
in tijdelijke aanstellingen werkzaam blijft. Immers: als een ontslagen werknemer elders 
begint, krijgt hij waarschijnlijk weer een tijdelijke aanstelling. Vooral werknemers uit die 
laatste groep lopen risico op de arbeidsmarkt, vanwege een mogelijk langdurig verblijf 
in de flexibele schil. De kwestie of en in hoeverre hier sprake is van een blijvende veran-
dering blijft liggen voor verder onderzoek als er data over de periode na 2010 beschikbaar 
zijn. Voor een deel zal de verschuiving namelijk conjunctureel bepaald zijn: in crisistijd 
zijn werkgevers terughoudender in het aanbieden van vaste contracten dan in een hoog-
conjunctuur.

Lange loopbaan leidt niet altijd tot vast werk
Als werknemers aan het eind van een tijdelijke aanstelling een vaste aanstelling krijgen, 
ontstaat er geen langdurig verblijf in de flexibele schil. Dan zou dat zichtbaar moeten zijn 
als we de aanstellingsvorm nagaan naar lengte van de totale arbeidsloopbaan. Flexwerk 
zou dan alleen voor moeten komen bij relatief korte arbeidsloopbanen.
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In tabel 2.3 laten we daarom zien in hoeverre de kans op een vast dienstverband de 
afgelopen jaren is veranderd naar de lengte van de totale arbeidsloopbaan. In de tabel 
wordt duidelijk dat zowel in 1996 als in 2010 ongeveer de helft van de werknemers met 
een arbeidsloopbaan korter dan vier jaar een vaste aanstelling had. Het verschil zit in 
de groep werknemers die al iets langer op de arbeidsmarkt verkeert. In 1996 heeft het 
merendeel van de werknemers die vier jaar of langer op de arbeidsmarkt actief is een 
vaste aanstelling; in 2010 duurt het veel langer voordat men een vaste aanstelling krijgt. 
Het verschil tussen beide jaren zit daarbij niet in de groep werknemers met een tijdelijke 
aanstelling zonder uitzicht op een vast dienstverband, maar vooral in de groep werk-
nemers met een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. Een op 
de vijf werknemers met een arbeidsverleden van zes tot tien jaar heeft in 2010 nog een 
tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband, tegen 7% in 1996. Dit lijkt 
erop te duiden dat werkgevers in toenemende mate een voorzichtiger beleid zijn gaan 
voeren met betrekking tot het omzetten van een tijdelijke in een vaste aanstelling. Ook 
ander onderzoek laat zien dat het aantal mensen dat te maken heeft met een periode van 
flexibel werk de laatste jaren niet is toegenomen, maar de periode waarin zij te maken 
hebben met dergelijke omstandigheden wel. Overigens is er nog geen duidelijk bewijs 
dat dit bepaalde groepen veel harder raakt dan anderen (Heyma en Van der Werff 2013).

Tabel 2.3

Aanstellingsvorm naar lengte van de arbeidsloopbaan, 1996 en 2010

lengte loopbaan (in jaren)

0-3 4-5 6-9 10-14 >15 totaal

1996
vast dienstverband 45 73 80 87 93 84
tijdelijk contract met uitzicht op vast 22 8 7 4 2 5
tijdelijk contract 26 14 10 5 3 7
anders 7 5 3 4 2 3
totaal 100 100 100 100 100 100

2010
vast dienstverband 49 64 67 85 92 85
tijdelijk contract met uitzicht op vast 23 19 19 8 4 7
tijdelijk contract 25 14 10 6 3 6
anders 3 3 4 1 2 2
totaal 100 100 100 100 100 100

Bron: scp (a ap’96/’10)

2.5 Conclusies

De afgelopen jaren heeft het arbeidsmarktbeleid in het teken gestaan van een hogere en 
een flexibelere participatie. De achtergrond daarvan was de verwachting dat vanwege 
de demografische ontwikkelingen op korte termijn een tekort aan arbeidskrachten zou 
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ontstaan. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat het hebben van betaald werk de kans 
op armoede en sociale uitsluiting sterk vermindert. Vanuit die twee uitgangspunten is 
sterk ingezet op een hogere arbeidsdeelname van (onder andere) vrouwen en ouderen. 
Daarnaast is, uitgaande van de gedachte dat in een globaliserende wereld ontwikke-
lingen sneller verlopen, beleid gevoerd op het flexibeler maken van de arbeidsmarkt. 
De herziening van het ontslagrecht beoogt bij te dragen aan die flexibiliteit, maar de 
afgelopen jaren was op dit vlak met name de Flexwet van belang, die werkgevers de 
mogelijkheid bood medewerkers voor kortere of langere tijd in tijdelijke dienst te hou-
den zonder dat een langlopende verplichting zou ontstaan.

De cijfers in dit hoofdstuk laten zien dat de afgelopen jaren de participatie gestegen is tot 
bijna 70% van de (potentiële) beroepsbevolking. Vooral het aantal werkende vrouwen is 
flink gestegen. Hun wekelijks aantal arbeidsuren daarentegen is relatief constant geble-
ven: als vrouwen participeren, doen ze dat voornamelijk in deeltijd. De participatie van 
mannen is vooral gestegen doordat de leeftijd waarop wordt gestopt met werken is opge-
schoven. Niet alleen is de wettelijke pensioenleeftijd aangepast, maar ook worden steeds 
meer mogelijkheden voor vroegpensioen afgeschaft. Als gevolg daarvan is de leeftijd 
waarop Nederlanders met pensioen gaan tussen 2006 en 2010 opgeschoven van 60,4 jaar 
naar 62,6 jaar.

Geconcludeerd kan worden dat als gevolg hiervan de participatie de komende jaren nog 
zal stijgen. Niet langer doordat jongere vrouwen blijven werken als ze kinderen krijgen, 
maar doordat de leeftijd waarop Nederlanders de arbeidsmarkt verlaten aan het toene-
men is. De steeds hogere pensioenleeftijd beïnvloedt de participatie van zowel mannen 
als vrouwen. De toename in het arbeidsaanbod als gevolg van de (tijdelijk) vertraagde 
uitstroom van ouderen impliceert wel dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand 
in veel sectoren zal veranderen.

Hoewel het arbeidsaanbod de afgelopen jaren hoger is, is ook in jongere generaties 
wel wat te winnen op het gebied van participatie: het arbeidspatroon van huishoudens 
blijkt namelijk nog steeds te veranderen rond het moment waarop kinderen geboren 
worden. Vooral vrouwen blijken hun participatie dan aan te passen – niet in termen van 
deelname, maar in termen van uren. Voor de geboorte van het eerste kind werkt het 
merendeel van de vrouwen voltijds of in een grote deeltijdbaan, maar na de geboorte 
vindt een vermindering van het aantal arbeidsuren plaats, die op latere leeftijd niet meer 
ongedaan gemaakt blijkt te worden. Hier heeft ook een verandering plaatsgevonden ten 
opzichte van een aantal jaren terug. Daar waar er in de jaren negentig moeders nog wel 
kozen voor een voltijdbaan, blijkt er inmiddels een duidelijke nieuwe norm te zijn: moe-
ders werken in een middelgrote deeltijdbaan.

Werkgevers hanteren veel vaker dan vroeger tijdelijke aanstellingen. Het u w v consta-
teert dat steeds minder werknemers direct bij aanvang van hun dienstverband een vaste 
aanstelling krijgen. De gegevens uit het panel laten zien dat de mensen die een tijdelijke 
aanstelling hebben bovendien veel langer in zo’n tijdelijke aanstelling blijven dan vroe-
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ger. In 1996 had nog 30% van de werknemers een tijdelijke aanstelling met uitzicht op 
een vast dienstverband in het eerste jaar en nog maar 9% in het tweede jaar, maar dat is 
onder invloed van de mogelijkheden van de Flexwet flink verschoven: ook in het derde 
jaar van een dienstverband heeft nog 19% een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een 
vast dienstverband. Dit leidt voor veel werknemers tot een langdurig verblijf in tijdelijke 
banen: een derde van de werknemers met een totale werkervaring van zes tot tien jaar 
heeft nog steeds een tijdelijke aanstelling.
Werkgevers gebruiken tijdelijk werk steeds vaker als buffer. Dat is ook af te leiden uit het 
feit dat het aandeel werknemers met een vaste aanstelling in 2010 hoger is dan in 2008: 
als gevolg van de crisis zijn juist veel tijdelijke werknemers hun baan kwijtgeraakt.

Noten

1 cbs geeft in de desbetreffende StatLine-tabel geen cijfers voor eerdere jaren.

2 Op basis van zelfclassificatie zijn wel alle scholieren (met en zonder bijbaan) uit de grafiek 

 verwijderd. 
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3 Invloed op werktijden en werkplek

Steeds meer mensen hebben naast hun werk ook zorg- en andere verplichtingen. Zo is 
het aantal vrouwen dat betaalde arbeid en de zorg voor kleine kinderen combineert 
de afgelopen decennia flink gegroeid. Ook het aantal mensen dat mantelzorg verleent 
stijgt (Oudijk et al. 2010). Een goede balans tussen werk en dergelijke privébezigheden 
is belangrijk. Dit hoofdstuk gaat in op twee onderwerpen die bijdragen aan een betere 
balans: invloed van werknemers op de werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken.

Overheidsmaatregelen op het terrein invloed werktijden en werkplek
De overheid heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen die de invloed 
van werknemers op hun werktijden en hun werkplek moeten vergroten. Dat deed zij 
ten eerste om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken (t k 1999/2000). 
Als werknemers zeggenschap hebben over hun werktijden en af en toe thuis kunnen 
werken, dan zijn werk en andere verplichtingen gemakkelijker op elkaar afstemmen 
(Versantvoort en Kraan 2012; Gottlieb et al. 1998). Bovendien hebben werknemers min-
der gezondheidsklachten als zij invloed hebben op hun werktijden (Sparks et al. 1997; 
Ala-Mursula et al. 2006). Een tweede reden was dat de overheid zo de arbeidsduur van 
deeltijders hoopte te verlengen. Een deel van de deeltijders zegt namelijk meer uren 
te willen werken als zij zelf hun werktijden kunnen bepalen of thuis kunnen werken 
(Portegijs 2009; Kösters et al. 2012). Een grotere arbeidsdeelname is wenselijk om de 
stijgende aow- en zorgkosten te helpen dragen en moest structurele personeelstekorten 
als gevolg van de vergrijzing voorkomen (sz w 2008; t k 2009/2010a; t k 2011/2012a).
De meeste aandacht in het overheidsbeleid ging uit naar vergroting van de mogelijk-
heden tot aanpassing van de werktijden. In juli 2000 is de Wet aanpassing arbeidsduur 
(Waa) van kracht geworden. Deze bepaalt dat werkgevers verzoeken om verlenging of 
verkorting van de arbeidsduur alleen mogen afwijzen bij zwaarwegend bedrijfsbelang. 
In juni 2003 is, op initiatief van de Tweede Kamer, in de Arbeidstijdenwet (Atw) opgeno-
men dat werkgevers bij het vaststellen van de werktijden rekening moeten houden met 
de persoonlijke omstandigheden van een werknemer voor zover dit redelijkerwijs van 
hen gevraagd kan worden. Verder is toen aan de Atw toegevoegd dat werknemers alleen 
op zondag hoeven te werken als zij daar zelf, dus individueel, mee instemmen, tenzij de 
zondagsarbeid voortvloeit uit de aard van het werk (bv. bij de politie en in de zorgsector, 
maar niet in winkels) (ser 2002).
Een andere maatregel was vergroting van de mogelijkheden voor verlof in zorgsituaties 
(bv. uitbreiding van de mogelijkheden voor ouderschapsverlof en invoering van het recht 
op kort- en langdurend zorgverlof ). Verder roept de overheid werkgevers op om hun 
personeelsleden meer zeggenschap te geven over de precieze tijden waarop zij werken 
en meer gelegenheid te bieden voor thuiswerken (t k 2009/2010a; t k 2011/2012a).
De laatste tijd hebben aanpassing van de werktijden en de werkplek op het privéleven 
en andere arbeid-zorgregelingen als gevolg van de langdurende economische crisis 
een wat minder prominente plaats gekregen in het overheidsbeleid. Zo heeft de over-
heid inmiddels besloten dat werknemers zelf weer een groter deel van de kosten van 
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 ouderschapsverlof moeten dragen (t k 2012/2013; t k 2010/2011a). Deze bezuiniging was bij 
de recentste dataverzameling waarover hier gerapporteerd wordt, in 2010, nog niet bekend.

Aansluiting van werktijden en werkplek op privéleven verbeterd?
Gezien de hierboven genoemde beleidswijzigingen mag verwacht worden dat de invloed 
van werknemers op hun werktijden en de mogelijkheden tot thuiswerken de afgelopen 
decennia zijn gegroeid. Dit hoofdstuk laat zien of dat inderdaad is gebeurd. De volgende 
vragen komen aan bod:
– Hoe hebben de arbeidsduurvoorkeuren van werknemers zich ontwikkeld? Slagen werk-

nemers er vaker dan vroeger in hun arbeidsduur aan te passen als zij dat wensen?
– Hoe hebben de tijden waarop werknemers werken zich ontwikkeld (nachtwerk, week-

endwerk)? Slagen werknemers er vaker dan vroeger in hun werktijden aan te passen als 
zij die belastend vinden?

– Zijn de mate waarin werknemers thuiswerken en de mate waarin zij hun werktijden zelf 
kunnen indelen toegenomen?

– Is het oordeel van werknemers over de afstemming tussen werk en privéleven verbeterd?

Het hoofdstuk presenteert alleen gegevens over werknemers, omdat de beleidsmaat regelen 
van de overheid op het terrein arbeid-privé zich vooral op hen richten. Scholieren en 
 studenten met een bijbaan tellen niet mee in de cijfers. Werknemers met een kleine baan 
van minder dan twaalf uur per week worden wel meegerekend, in afwijking van wat het cbs 
meestal doet.

3.1 Contractuele en gewenste arbeidsduur

Percentage voltijders zowel in jaren negentig als jaren nul flink gedaald
In hoofdstuk 2 is al uitgebreid beschreven hoe de contractuele arbeidsduur van mannen 
en vrouwen in Nederland zich de afgelopen twee decennia heeft ontwikkeld. De daar 
gegeven cijfers hebben betrekking op alle werkenden, dus zowel op werknemers als op 
zelfstandigen. De cijfers over werknemers wijken hier niet wezenlijk van af. Zij worden 
als achtergrondinformatie bij dit hoofdstuk gemeld. Het percentage voltijders daalde 
zowel in de jaren negentig als in de jaren nul sterk (figuur 3.1). In 1990 werkte 75% van alle 
werk nemers voltijds. Dat werd 61% in 2000 en vervolgens 51% in 2010. Het percentage werk-
nemers met een middelgrote of grote deeltijdbaan (20 t/m 27 uur resp. 28 t/m 34 uur per 
week) steeg in beide decennia gestaag, van 16% in 1990 naar 34% in 2010. Het percentage 
werknemers met een kleine of zeer kleine baan (0 t/m 19 uur) groeide in de jaren negentig, 
maar daarna niet meer: het bedroeg 9% in 1990 tegen 14% à 15% in 2000 en 2010.

De krimp van het percentage voltijders komt vooral door de veranderde samenstelling en 
mede daardoor ook veranderde voorkeuren van de groep werknemers. Ten eerste combi-
neert een toenemend aantal werknemers – vooral vrouwen – betaalde arbeid met de zorg 
voor kinderen (cbs 2012a). Meestal hebben deze werknemers een voorkeur voor deeltijd-
werk. Ten tweede willen ook werknemers zonder thuiswonende kinderen vaker dan begin 
jaren negentig in deeltijd werken (tabel B.2 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het 
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desbetreffende rapport). De meeste werknemers die in deeltijd werken – 63% in 2010 – 
doen dat omdat zij genoeg tijd willen overhouden voor huishoudelijke taken en/of zorg 
(tabel B.1 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

Figuur 3.1

Contractuele arbeidsduur van werknemers, 1990-2010 (in procenten)
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Figuur 3.2

Gewenstea arbeidsduur van werknemers, 1990-2010 (in procenten)
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a De arbeidsduurwensen zijn gemeten door werknemers te vragen of zij hun arbeidsduur zouden 
willen veranderen als zij ervan uitgaan dat hun loon dan naar rato wijzigt en huisgenoten niet meer 
of minder uren gaan werken.

Bron: scp (a ap’90-’10)
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Voorkeur voor voltijdbaan laatste jaren stabiel, voorkeur voor grote deeltijdbaan 
iets gegroeid
De arbeidsduurvoorkeuren van werknemers veranderden in de jaren negentig sterk 
(figuur 3.2). Sinds 2002 is een stabilisering opgetreden. Het percentage werknemers 
dat voltijds wil werken daalde tussen 1990 en 2002 van 64% naar 47% en schommelt 
sindsdien rond de 48% à 49%. Ook de voorkeuren voor de verschillende vormen van deel-
tijdwerk veranderden na 2002 niet veel meer. Alleen het percentage werknemers dat een 
middelgrote deeltijdbaan wenst (20 t/m 27 uur per week) groeide nog iets, van 16% naar 
18%, ten koste van het aandeel werknemers met een voorkeur voor een kleine deeltijd-
baan (≤ 19 uur per week).
In de meeste subgroepen – zoals mannen, vrouwen, ouderen en hoog- en laagopgelei-
den – is de voorkeur voor voltijdwerk eveneens het sterkst gedaald in de jaren negentig 
(tabel B.2 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). In de 
jaren nul bleven de arbeidsduurvoorkeuren vrij stabiel.

Toenemende overeenkomst tussen contractuele en gewenste arbeidsduur
Het verschil tussen de contractuele en de gewenste arbeidsduur van werknemers is de 
afgelopen jaren gekrompen. Bij volledige vervulling van alle arbeidsduurwensen zou 
het percentage voltijders in 2010 met nog maar 3 procentpunten zijn gedaald, tegen 
11 respectievelijk 10 procentpunten in 1990 en 2000. Het percentage met een grote of 
middelgrote deeltijdbaan zou dan met maar 4 procentpunten zijn gestegen. In 1990 en 
2000 zou die groei nog 11 respectievelijk 7 procentpunten hebben bedragen (tabel B.3 in 
bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).
Gezien het afnemende verschil tussen voorkeuren en werkelijkheid mag verwacht 
worden dat de krimp van het percentage voltijdwerkers de komende jaren zal gaan 
vertragen, tenzij de economische crisis tot een langdurende afname van het aantal vol-
tijdbanen in typische mannensectoren zoals industrie en bouw leidt en een deel van de 
werknemers noodgedwongen een parttime baan moet accepteren.

3.1.1 Wens tot verlenging of verkorting van de arbeidsduur

Daling van het aantal werknemers dat korter wil werken
De afgenomen discrepantie tussen voorkeuren en werkelijkheid is hoofdzakelijk te 
danken aan krimp van het aantal werknemers dat korter wil werken dan de huidige 
arbeidsduur. Figuur 3.3 laat zien hoeveel werknemers hun arbeidsduur willen verkorten 
met minstens vier uur per week. Het percentage werknemers met zo’n wens daalde in 
de jaren nul flink: van 17% in 2002 naar 9% in 2010. In het decennium ervoor, de jaren 
negentig, bleef het redelijk stabiel.
De krimp van het aantal werknemers dat een kortere arbeidsduur wenst trad op in diver-
se bevolkingsgroepen – mannen en vrouwen, laag-, middelbaar en hoogopgeleiden, 
dertigers, veertigers en vijftigplussers – en in verschillende bedrijfssectoren (figuur 3.3 
en tabel B.4 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Alleen 
in de jongste leeftijds categorie (16 t/m 24 jaar) was van een dergelijke krimp geen sprake. 
Het aantal jongeren dat minder uren wilde werken was echter al klein. De wens tot 
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verkorting van de arbeidsduur was in 2010 het laagst in de sector zorg en welzijn, waar 
bovengemiddeld veel in deeltijd wordt gewerkt.

Figuur 3.3

Aandeel werknemers dat minstens vier uur per week meer of minder wil werken dan de huidige con-

tractomvang, totaal en naar geslacht, 1990-2010a (in procenten)
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a De wijze van bevragen is veranderd tussen 1998 en 2000. Dat heeft tot een breuk in de gegevens 
geleid.

Bron: scp (a ap’90-’10)

Wens tot verlenging afgelopen decennium stabiel
Het percentage werknemers dat de arbeidsduur wil verlengen veranderde de afgelopen 
decennia veel minder. Het steeg licht in de jaren negentig (figuur 3.3), vooral onder 
vrouwen, en is sindsdien vrijwel gelijk gebleven op 5% à 6%. Ook uitgesplitst naar sub-
groepen zoals mannen en vrouwen en dertigers, veertigers en vijftigplussers zijn er sinds 
2000 nauwelijks veranderingen te zien (figuur 3.3 en tabel B.4 bijlage B, te vinden via 
www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).
Het percentage werknemers dat de arbeidsduur wil verlengen is al jaren het hoogst onder 
werknemers met een kleine contractomvang (tabel B.4 in bijlage B, te vinden via www.
scp.nl bij het desbetreffende rapport). Ook onder jongeren (16 t/m 24 jaar) ligt het per-
centage dat meer uren wil werken beduidend hoger dan gemiddeld.

3.1.2 Realisatie van arbeidsduurwensen

De vraag is waardoor het percentage werknemers dat minder wil werken is gedaald. Is 
het tegenwoordig wellicht gemakkelijker voor werknemers om een wens tot verkorting 
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van de arbeidsduur te realiseren, bijvoorbeeld als gevolg van de invoering van de Waa? 
Of is er een andere oorzaak?

Werknemers hebben een aantal mogelijkheden als zij een andere arbeidsduur wensen. 
Zo kunnen zij hun werkgever vragen om wijziging van hun contractomvang of een an-
dere werkgever zoeken, die hun wel de gewenste arbeidsduur wil geven. Een deel van 
de werknemers zal geen actie ondernemen, omdat zij weinig mogelijkheden zien voor 
urenverandering bij hun huidige werkgever en zij hun arbeidsduurwens niet belangrijk 
genoeg vinden om een nieuwe werkgever te zoeken. Een ander deel zal van urenvermin-
dering afzien vanwege de financiële gevolgen (Portegijs 2009; MuConsult 2003).

Tabel 3.1 laat zien in hoeverre werknemers een wens tot verlenging of verkorting van hun 
arbeidsduur wisten te realiseren in de afgelopen twee jaar. Deze analyse is gedaan op 
respondenten die twee achtereenvolgende keren aan het Arbeidsaanbodpanel hebben 
deelgenomen en daardoor in de tijd kunnen worden gevolgd. Om kleine veranderingen 
in arbeidsduur door collectieve arbeidsduurverkorting uit te sluiten, zijn alleen feitelijke 
en gewenste veranderingen in arbeidsduur van vier uur of meer per week meegeteld. 
In een deel van de gevallen zal de voorkeur van werknemers maar gedeeltelijk zijn ge-
honoreerd, omdat de arbeidsduuraanpassing wel de gewenste richting had, maar niet 
precies de gewenste omvang. Deze urenveranderingen tellen mee bij het percentage 
‘realisatie in de gewenste richting’.

Tabel 3.1

Werknemers die erin slaagden de arbeidsduur de afgelopen twee jaar aan te passen in de door hen 

gewenste richting, 1992-2010a, b (in procenten)

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

wenste twee jaar eerder verkorting werkweek  
met minstens vier uur
kreeg minstens vier uur kortere arbeidsduur 15 17 20 19 27* 23 22 21 21 22

waaronder
bij dezelfde werkgever 10 12 16 13 18 17 17 17 15 16
bij andere werkgever 6 5 4 5 9 6 5 4 7 6

wenste twee jaar eerder verlenging werkweek 
met minstens vier uur
kreeg minstens vier uur langere arbeidsduur 51 40 36 44 45 41 42 43c 57* 38

waaronder
bij dezelfde werkgever 27 25 23 28 22 27 29 23 35* 25
bij andere werkgever 24 15 13 16 23 14 13 19 22 13

a Respondenten uit de onderwijssector zijn verwijderd uit de analyses over de jaren 1998-2000 en 2000-
2002, omdat zij in 2000 op een sterk afwijkende manier zijn bevraagd over hun arbeidsduur.

b Er is getoetst of de antwoorden in 2010 significant verschillen van de antwoorden in eerdere jaren.1 
Significante verschillen worden aangeduid met: * = p < 0,05, ** = p < 0,01. Er zijn minder dan honderd 
waarnemingen bij de vier volgende groepen: wenste verlenging werkweek; realisatie in 1990-1992, 2000-
2002, 2002-2004 en 2004-2006 (79 tot en met 96 waarnemingen).
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Geen toegenomen vervulling van wensen tot verkorting arbeidsduur
Wensen tot verkorting van de arbeidsduur werden tussen 2000 en 2010 niet vaker gerea-
liseerd dan in het decennium ervoor. Net als in de jaren negentig zag de afgelopen jaren 
ongeveer 20% van de werknemers zo’n wens binnen twee jaar vervuld. Alleen tussen 
1998 en 2000, vlak voor invoering van de Waa en aan het einde van een lange periode 
van hoogconjunctuur, wisten werknemers dit soort wensen wat vaker te verwezenlijken. 
De afname van het aantal werknemers met een wens tot verkorting van de arbeidsduur is 
dus niet te danken aan een grotere vervulling van dit type wensen en heeft waarschijnlijk 
een andere oorzaak.
Twee ontwikkelingen zullen in elk geval van invloed zijn geweest. Ten eerste neemt het 
percentage werknemers met een voorkeur voor parttime werk niet langer toe (§ 3.1). 
Dat komt onder meer doordat er nu minder werknemers zijn die na een aantal jaren 
werk alsnog hun arbeidsduur willen verkorten. In de jaren negentig wilde 13% van de 
werk nemers die eerst geen wens tot arbeidsduurverkorting hadden twee jaar later, bij 
de volgende peiling van het Arbeidsaanbodpanel, toch minder uren gaan werken. In de 
jaren nul was dat gedaald tot 8%. Ook is de grootste piek in de instroom van herintreed-
sters, die vaak parttime willen werken, inmiddels achter de rug. Figuur 2.4 in hoofdstuk 2 
laat dit duidelijk zien: vrouwen uit de jongere generaties stoppen meestal niet meer met 
werken als zij kinderen krijgen; vrouwen uit de oudere generaties, die wel opgehouden 
waren, zijn inmiddels voor een groot deel weer ingetreden. Er lijkt wat betreft arbeids-
duurvoorkeuren dus een nieuw evenwicht te zijn bereikt.
Een tweede oorzaak is dat werknemers minder zijn gaan vasthouden aan een wens tot 
verkorting van de arbeidsduur. In de jaren negentig had 54% van de werknemers bij wie 
zo’n wens in de tussenliggende periode niet werd vervuld bij de daaropvolgende peiling 
van het Arbeidsaanbodpanel, dus twee jaar later, nog steeds een wens tot verkorting 
van de arbeidsduur. In de jaren nul was dat percentage gezakt naar 45%, vooral doordat 
werknemers minder vasthielden aan een wens tot verkorting tijdens beide recessieperio-
des (2002-2004 en 2008-2010).2 Waarschijnlijk hebben zij de wens tot werktijdverkorting 
laten varen uit angst voor eventueel baanverlies van henzelf of onzekerheid over het 
werk van hun partner. In de jaren negentig zal die angst minder vaak hebben geleefd, 
omdat het toen economisch beter ging en de werkloosheidsregelingen ruimer waren.

De mate waarin wensen tot verkorting worden vervuld is binnen subgroepen zoals man-
nen, vrouwen, laag-, middelbaar en hoogopgeleiden, en werknemers in de publieke 
en in de marktsector eveneens onveranderd gebleven ten opzichte van eerdere jaren 
(tabel B.5 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Wel 
ligt de mate van realisatie in de ene subgroep hoger dan in de andere, maar dat was 
altijd al zo; vrouwen en 25-34-jarigen weten hun arbeidsduur vaker in te korten als zij 
de wens daartoe hebben dan mannen en werknemers in andere leeftijdsgroepen. Dat 
zal onder meer komen doordat vrouwen, vaker dan mannen, hun wens tot verkorting 
van de arbeidsduur erg belangrijk achten.3 Vermoedelijk ondernemen vrouwen daarom 
meer inspanningen om hun wens te realiseren. Ook zal meespelen dat vrouwen vol-
gens een ruime meerderheid van de bevolking beter parttime kunnen werken zolang er 
kleine kinderen in het huishouden zijn (Cloïn en Bierings 2012). Dat maakt een wens tot 
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verkorting voor hen en voor hun werkgevers vanzelfsprekender. Het grotere realisatie-
percentage van vrouwen verhoogt ook het slagingspercentage in de leeftijdscategorie 
25-34 jaar, omdat die subgroep relatief veel vrouwelijke werknemers met een wens tot 
verkorting van de arbeidsduur telt.

Wensen tot verlenging arbeidsduur alleen in krappe arbeidsmarkt van 2006-2008 
vaker vervuld
Wensen tot verlenging van de arbeidsduur worden beduidend vaker vervuld dan wensen 
tot verkorting van de arbeidsduur: de afgelopen jaren in zo’n 30% tot 50% van de geval-
len. Dat zal onder meer samenhangen met het grotere belang van deze wensen voor de 
betreffende werknemers. Van de werknemers met een wens tot verlenging vindt 28% die 
wens erg belangrijk, tegen maar 18% van de werknemers met een wens tot verkorting. 
De eersten ondernemen daarom vermoedelijk meer actie om hun wens te realiseren 
(bv. MuConsult 2003), inclusief een verandering van werkgever (tabel 3.1). De mate 
waarin wensen tot verlenging van de arbeidsduur worden vervuld is in de jaren nul niet 
structureel veranderd ten opzichte van de jaren negentig. Alleen tussen 2006 en 2008 
lag de mate van realisatie van dit type wensen significant hoger dan tussen 2008 en 2010 
(tabel 3.1). In de periode van 2006 tot en met 2008 hadden werkgevers moeite met het 
vinden van voldoende geschikt personeel, en werden zij gewaarschuwd voor personeels-
tekorten in de daaropvolgende jaren. Zij zullen toen daarom eerder aan verzoeken tot 
verlenging van de arbeidsduur zijn tegemoet gekomen.

Geen zichtbaar effect van de Wet aanpassing arbeidsduur
De invoering van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) in juli 2000 heeft de realisatie 
van arbeidsduurwensen blijkens tabel 3.1 dus niet structureel doen toenemen (Fouarge 
en Baaijens 2009 komen tot een vergelijkbare conclusie). Wel werden wensen tot ver-
korting iets vaker vervuld vlak voor invoering van de Waa, toen het economisch al jaren 
goed ging.
Het is natuurlijk mogelijk dat de Waa een ander effect heeft gehad, namelijk dat arbeids-
duurwensen tegenwoordig sneller en met minder tegenwerpingen door de werkgever 
worden gehonoreerd. Zo’n effect zou in tabel 3.1 niet goed zichtbaar zijn. Als zo'n effect 
er is, zal het niet groot zijn. Evaluatieonderzoek van de Waa laat vergelijkbare resultaten 
zien als onze analyses: de wet heeft wel enige invloed gehad, maar deze was beperkt 
(MuConsult 2003; Bureau Bartels 2008).
Het ontbreken van een groot en duidelijk zichtbaar effect van de Waa is misschien niet zo 
verwonderlijk. De invoering van de Waa paste binnen een groeiende aandacht van werk-
gevers en werknemers voor arbeidsduuraanpassing. Zo was in 1998, dus twee jaar voor 
invoering van de Waa, in 52% van de c ao’s al bepaald dat de werkgever welwillend met 
verzoeken om verandering van de arbeidsduur moet omgaan (Arbeidsinspectie 1999). 
Hiermee werden de aanbevelingen van sociale partners in de Stichting van de Arbeid 
(s ta r 1993) nagevolgd. Verder is de bekendheid van werknemers met de Waa, althans 
volgens hun werkgevers, beperkt (Bureau Bartels 2008).
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3.2 Werken buiten kantooruren

Werken buiten kantooruren vrij stabiel
De balans tussen arbeid en privéleven is niet alleen afhankelijk van het aantal uren 
dat mensen werken, maar ook van de tijden waarop zij werken. Zo brengt nachtwerk 
gezondheidsrisico’s en slaapproblemen met zich mee door verstoring van het dag-en-
nachtritme en beperkt weekendwerk contacten met gezinsleden en anderen (Thierry en 
Meijman 1994; Costa 2003). Sommige werknemers geven echter juist de voorkeur aan 
werken buiten kantooruren, omdat zij arbeid en zorgtaken dan gemakkelijker met hun 
partner kunnen delen. Ook levert het extra inkomsten op in de vorm van toeslagen.
Het percentage werknemers dat buiten kantooruren werkt was de afgelopen vijftien jaar 
vrij stabiel (figuur 3.4). In 2010 werkte 12% van de werknemers in nachtdienst, 33% op 
zaterdag en 23% op zondag. Onder scholieren en studenten met een bijbaan – die in de 
cijfers over werknemers niet meetellen (hoofdstuk 1) – is nachtwerk eveneens niet toege-
nomen. Scholieren en studenten zijn wel meer gaan werken in het weekend.4

Figuur 3.4

Werknemers met werk buiten kantooruren, naar arbeidsmarktpositie, 1994-2010 (in procenten)
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Bron: scp (a ap’94-’10)

Werknemers die weekendwerk verrichten hebben daar meestal geen grote 
problemen mee
Een klein deel van de werknemers met weekendwerk vindt werken in het weekend erg 
belastend; in 2010 vond 5% zaterdagwerk erg belastend en 8% zondagwerk (tabel 3.2). 
De overige werknemers met weekendwerk beoordelen deze werktijden als niet of enigs-
zins belastend. In 2000 waren deze percentages vrijwel hetzelfde.
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Nachtwerk wordt beduidend vaker als erg belastend ervaren dan weekendwerk: in 2010 
vond 19% van de werknemers met nachtwerk dit erg belastend. Dat zal liggen aan het feit 
dat nachtwerk het dag-en-nachtritme verstoort en dat overdag werken in het weekend dit 
niet doet. Vooral werknemers van 45 jaar en ouder en vrouwen vinden nachtwerk vaak 
erg zwaar (tabel B.6 in bjlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

Tabel 3.2

Werknemers die weekend- en/of nachtwerk erg belastend vinden onder degenen met dit type werk, 

2000 en 2010 (in procenten)

werknemers
erg belastend enigszins belastend

2000 2010 2010

werken op zaterdag 5 5 36
werken op zondag 9 8 35
werken in nachtdienst a 19 47

a Niet gevraagd.

Bron: scp (a ap’00 en’10)

3.2.1 Ontkomen aan belastende werktijden buiten kantooruren

Werknemers die weekend- of nachtwerk erg belastend vinden hebben een aantal 
mogelijkheden als zij hun werktijden willen veranderen. Zij kunnen hun werkgever bij-
voorbeeld vragen of zij niet meer op zulke tijden hoeven te werken. Als het zondagwerk 
betreft dat niet voortvloeit uit de aard van het werk (bv. bij werk in winkels), dan zal de 
werkgever zo’n verzoek sinds 2003 in principe moeten honoreren. Wellicht is het daar-
door voor werknemers gemakkelijker geworden om belastend zondagwerk te verlaten. 
In andere situaties geldt die verplichting niet, behalve bij verzoeken om vrijstelling van 
nachtwerk door specifieke groepen (bv. zwangere vrouwen). Verder kunnen werknemers 
natuurlijk proberen een andere functie of een andere werkgever te vinden, die hen niet 
verplicht ’s nachts of in het weekend te werken. Het ontkomen aan belastend nacht- en/
of weekendwerk zal in de praktijk vaak lastig te realiseren zijn, omdat in bepaalde beroe-
pen het werken buiten kantooruren er nu eenmaal bij hoort.
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Tabel 3.3

Werknemers die de afgelopen twee jaar nacht- of weekendwerk verlieten, 2002-2010a (in procenten)

2002-2004 2006-2010

personen die genoemde werktijden wel erg belastend vinden
zaterdag 39 35
zondag 38 43
nacht .b 28

personen die genoemde werktijden niet erg belastend vinden
zaterdag 27** 22
zondag 28** 22
nacht 32 26

a Vanwege het geringe aantal waarnemingen zijn enkele jaren samengevoegd. Er is getoetst 
of de antwoorden over 2004-2010 significant verschillen van de antwoorden in 2000-2004. 
Significante verschillen worden aangeduid met: * = p < 0,05, ** = p < 0,01. Er zijn minder dan 
honderd waarnemingen in de volgende drie groepen: wel belastend zaterdagwerk 2000-2004, wel 
belastend zondagwerk 2000-2004 en 2004-2010 (68 t/m 79 waarnemingen).

b Slechts 33 waarnemingen, omdat de vraag naar nachtwerk pas sinds 2002 wordt gesteld.

Bron: scp (a ap’00-’10)

Kans om aan belastende werktijden te ontkomen niet gestegen
Tabel 3.3 laat zien hoeveel procent van de werknemers belastende werktijden weten te 
verlaten. Dit is nagegaan voor respondenten die aan twee opeenvolgende rondes van het 
Arbeidsaanbodpanel hebben meegewerkt, waardoor bekend is wat hun situatie twee jaar 
later was. Zo’n 35% tot 40% van de werknemers die weekendwerk erg belastend vonden, 
werkte twee jaar later niet meer op deze tijden (tabel 3.3). Belastend nachtwerk werd 
in vergelijking met belastend weekendwerk wat minder vaak verlaten, namelijk door 
bijna 30%.
Er zijn geen aanwijzingen dat het gemakkelijker is geworden om aan belastende werk-
tijden te ontkomen. De mate waarin werknemers belastend weekendwerk wisten te 
verlaten – zowel zondag- als zaterdagwerk –, is niet significant veranderd ten opzichte 
van 2000-2004. Ook de mogelijkheden tot het vermijden van werktijden die men op 
voorhand als te belastend inschat, lijken niet te zijn toegenomen. Als deze wel waren 
gegroeid, dan zou sprake moeten zijn van een sterkere zelfselectie van nieuwe instro-
mers in weekend- of nachtwerk: degenen die tegenwoordig instromen, zouden dan 
minder moeite met zulke tijden moeten hebben dan de werknemers die begin deze eeuw 
met dit type werk begonnen. Dat was echter niet het geval.5

Werknemers die geen grote moeite hebben met weekendwerk, verlaten deze werktijden 
minder vaak dan werknemers die weekendwerk wel zwaar vinden. Hun vertrekkans is ten 
opzichte van de jaren nul gedaald, van 27% à 28% in 2000-2004 naar 22% in 2004-2010.
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3.3 Thuiswerken en zeggenschap over begin- en eindtijden

Werk en zorgtaken zijn gemakkelijker op elkaar af te stemmen als werknemers zeggen-
schap hebben over hun begin- en eindtijden en als zij de mogelijkheid hebben om af en 
toe thuis te werken. Thuiswerken en flexibele werktijden hebben bovendien nog andere 
voordelen. Zo kan thuiswerken files verminderen en kan het werkgevers kosten van 
kantoorruimte besparen (Gordon 1988; Smulders et al. 2011). Ook kunnen werknemers 
thuis soms geconcentreerder werken, waardoor zij productiever zijn (Bailey en Kurland 
2002). Nadelen van thuiswerken zijn er echter ook, bijvoorbeeld een vervaging van de 
grens tussen arbeid en privé (Peters en Van der Lippe 2007; Kossek et al. 2006). Verder 
kan de aansturing van werknemers lastiger worden als er veel dagen thuis wordt gewerkt 
(Kraut 1987) en kan de werklast groter worden voor collega’s die wel op het werk zijn en 
dringende zaken moeten afhandelen die niet vanuit huis kunnen worden gedaan (Bailey 
en Kurland 2002).

Toenemend percentage werknemers werkt gedeeltelijk thuis
Het percentage werknemers dat een substantieel deel van de tijd thuiswerkt – minimaal 
zes uur gemiddeld per week – is het afgelopen decennium gestegen van 9% in 2002 naar 
14% in 2010 (tabel 3.4). Deze percentages omvatten al het thuiswerk, dus inclusief over-
werk. Ook andere bronnen laten een toename van thuiswerk zien (bv. Hooftman et al. 
2011; Kösters et al. 2012). De groei zal onder meer mogelijk zijn gemaakt doordat steeds 
meer werkgevers ic t-faciliteiten voor thuiswerken bieden (Josten et al. 2012). Werk-
nemers maken in elk geval meer gebruik van zulke faciliteiten bij het thuiswerken dan 
vroeger. Het aantal werknemers dat een computer/laptop gebruikt bij het thuiswerken 
steeg van 90% in 2002 naar 98% in 2010. Het aantal dat e-mail/internet gebruikt bij het 
thuiswerken groeide van 75% in 2002 naar 94% in 2010.

Thuiswerken vanwege combinatie arbeid-zorg komt niet veel voor en is maar licht 
toegenomen
Het aantal werknemers dat thuiswerkt om arbeid en zorg beter met elkaar te kunnen 
combineren is klein en groeide maar heel licht (tabel 3.4 en tabel B.7 in bijlage B, te vin-
den via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Van de 14% werknemers die in 2010 
geregeld thuiswerkten, gaf slechts 1,3 procentpunt aan dat de ‘combinatie arbeid en zorg’ 
daarvoor de belangrijkste reden was. Dat is iets meer dan in 2004, toen 0,9 procentpunt 
om deze reden thuiswerkte. Het aantal werknemers dat thuiswerkt om (over)werk af te 
maken of om reistijd te vermijden is groter. Thuis werken lijkt dus vooral te gebeuren om 
de werk gerelateerde tijd effectiever te benutten en/of de feitelijke werktijd te vergroten.
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Tabel 3.4

Werknemers die de afgelopen vier weken ten minste zes uur per week thuiswerkten, naar 

 belangrijkste reden voor thuiswerken, 2002-2010 (in procenten)

2002 2004 2006 2008 2010

werkt minimaal zes uur per week thuis 9 11 13 13 14
werkt thuis vanwege (belangrijkste reden)

afmaken (over)werk . 5 5 6 6
betere combinatie zorgtaken en werk . 1 1 1 1
reistijd . 1 2 2 2
andere redenen . 4 4 4 4

Bron: scp (a ap’02-’10)

Aantal thuiswerkers groeide vooral in de zakelijke en overige dienstverlening en bij 
de overheid
De groei van het percentage thuiswerkers wordt vooral veroorzaakt doordat er in de 
zakelijke dienstverlening veel meer dan voorheen thuis wordt gewerkt: in 2002 werkte 
11% van de werknemers in deze sector een substantieel deel van de tijd thuis en in 2010 
was dat al 23%. Ook bij de overheid steeg het percentage thuiswerkers tussen 2002 en 
2010, maar in deze sector was de groei wat kleiner (tabel 3.5).
Het grootste percentage thuiswerkers, namelijk 31%, is te vinden in de sector onderwijs, 
waar veel docenten de voorbereiding van de lessen en het correctiewerk thuis doen. 
In deze sector werd van oudsher al veel thuis gewerkt en de mate van thuiswerken ver-
anderde er niet noemenswaardig.
Vrouwen werken minder vaak thuis dan mannen. Dat komt onder meer doordat zij vaker 
actief zijn in beroepen waar thuiswerken niet of niet goed mogelijk is (bv. verpleging en 
verzorging).
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Tabel 3.5

Werknemers die de afgelopen vier weken ten minste zes uur per week thuiswerkten, naar achter-

grondkenmerken, 2002-2010 (in procenten)

2002 2004 2010

totaal 9 11 14

man 11 13 17
vrouw 7 8 11

16-24 jaar 1 3 4
25-34 jaar 8 9 15
35-44 jaar 11 11 13
45-54 jaar 11 13 15
55-64 jaar 15 13 16

laagopgeleid 3 4 3
middelbaar opgeleid 5 5 8
hoogopgeleid 20 20 24

landbouw . . .
industrie 8 7 8
bouwnijverheid 4 7 7
handel, horeca en reparatie 3 4 7
transport 3 7 5
zakelijke dienstverlening 11 13 23
zorg en welzijn 5 6 7
overige dienstverlening 7 13 16
overheid 9* 11 14
onderwijs 34 32 31

Bron: scp (a ap’02, ’04, ’10)

Invloed van werknemers op hun begin- en eindtijden groeide maar licht
De overheid stimuleert behalve thuiswerken ook zeggenschap van werknemers over 
hun werktijden. Zeggenschap over de werktijden kan verschillende vormen aannemen. 
De meest bekende ervan is dat werknemers – binnen bepaalde grenzen – zelf hun begin- 
en eindtijden kunnen bepalen (Gottlieb et al. 1998). Het percentage werknemers dat 
deze mogelijkheid heeft steeg over het gehele decennium bezien maar licht (tabel 3.6). 
Het nam tussen 2000 en 2008 toe van 36% naar 40%, om daarna weer iets te dalen 
naar 38%.
Het percentage werknemers dat beschikte over een andere vorm van zeggenschap, 
namelijk regelmatig verlof kunnen opnemen wanneer men dat zelf wil, veranderde nau-
welijks en lag in de jaren 2007 tot en met 2011 tussen de 49% en 51% (cbs 2012b). Over de 



invloed op w erk ti jden en w erkplek

59  

ontwikkeling van specifieke vormen van zeggenschap over de werktijden, zoals het zelf 
roosteren door teams van medewerkers, zijn ons geen gegevens bekend.

Tabel 3.6

Werknemers die zelf hun begin- of eindtijden kunnen bepalen, 2000-2010 (in procenten)

2000 2002 2004 2006 2008 2010

totaal 36 36 39 39 40 38

man 41 40 44 44 47 44
vrouw 31 30 34 34 33 33

Bron: scp (a ap’00-’10)

Ook binnen sectoren zijn geen grote veranderingen te zien in het vóórkomen van zeg-
genschap over de werktijden. Wel verschillen sectoren onderling sterk wat betreft het 
percentage werknemers dat zelf de begin- of eindtijden kan bepalen. Bij de overheid was 
dit percentage in 2010 veruit het hoogst: 69%. In de handel, zorg en welzijn en het onder-
wijs was het percentage het laagst: 25% tot en met 28% (tabel B.8 in bijlage B, te vinden 
via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Verder hebben mannen vaker flexibele 
begin- en eindtijden dan vrouwen (tabel 3.6), onder meer doordat zij veel minder vaak in 
zorg en welzijn werken.

3.4 Oordeel over aansluiting tussen arbeid en privéleven

Aansluiting arbeid en privé meestal goed; geen verbetering in afgelopen jaren
Het oordeel van werknemers over de aansluiting tussen arbeid en privéleven is in kaart 
gebracht aan de hand van een aantal vragen. Deze vragen bestrijken drie verschillende 
aspecten: de aansluiting van de werktijden op de thuissituatie, eventuele problemen met 
de combinatie van arbeid en zorgtaken en de mate waarin men gevoelens van uitputting 
ervaart.
Bij alle drie de aspecten was de afgelopen jaren geen verbetering te zien. Het merendeel 
van de werknemers was en is tevreden (tabel 3.7). Iets meer dan 70% van de werknemers 
vond de aansluiting tussen werktijden en thuissituatie in 2010 goed, 9% beoordeelde de 
aansluiting als slecht en 17% vond de aansluiting noch goed noch slecht. Bijna 80% van 
de werknemers met kleine kinderen of mantelzorgtaken had in 2010 geen problemen 
met de combinatie arbeid-zorg. De rest van deze werknemers ondervond enigszins (21%) 
of veel problemen (1%). Het percentage werknemers dat veel last had van gevoelens van 
emotionele uitputting lag op 7%. In eerdere jaren waren de cijfers vergelijkbaar.
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Tabel 3.7

Oordeel van werknemers over aansluiting tussen arbeid en privéleven, 2000-2010

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Is het grotendeels of volledig eens met 'kan 
 werktijden goed laten aansluiten bij thuissituatie'.

totaal .a . 72 72 73 73
mannen . . 67 69 70 70
vrouwen . . 77 76 76 76

Geeft aan dat combinatie van werk en zorgtakenb 
geen problemen oplevert. 

totaal 76 77 78 78 78 78
mannen 80 80 82 80 83 81
vrouwen 71 74 73 75 75 75

Ervaart veel gevoelens van emotionele  uitputtingc. 
totaal .a . 7 7 7 7
mannen . . 8 8 8 7
vrouwen . . 6 7 6 7

a Geen gegevens, omdat de overgang van mondelinge interviews naar een schriftelijke vragenlijst in 
2004 bij deze vraag tot een trendbreuk heeft geleid.

b Alleen gesteld aan werknemers met kinderen tot en met 12 jaar en werknemers met 
mantelzorgtaken.

c Respondenten die het geheel of volledig eens zijn met de stellingen ‘Ik voel me vermoeid als 
ik opsta en er weer een werkdag voor me ligt’ en ‘Ik voel me opgebrand door mijn werk’, zijn 
gecategoriseerd als ‘ervaart veel gevoelens van uitputting’.

Bron: scp (a ap’00-’10)

Geen betere aansluiting arbeid-privé ondanks grotere overeenkomst tussen 
feitelijke en gewenste arbeidsduur
De krimp van het percentage werknemers dat eigenlijk een kortere werkweek wenst 
(§ 3.1.1) is dus niet gepaard gegaan met een positiever oordeel van werknemers over de 
aansluiting tussen arbeid en privéleven. Dat zou eigenlijk wel te verwachten zijn. Werk-
nemers die hun arbeidsduur willen verminderen, meldden namelijk significant vaker 
problemen met de combinatie arbeid-zorg dan werknemers die tevreden zijn over hun 
arbeidsduur (tabel 3.8). Dat de gemiddelde werknemer desondanks niet positiever is 
gaan denken over de combinatie werk-privéleven, zal een aantal oorzaken hebben. Ten 
eerste is de groep werknemers met een onvervulde wens tot verkorting van de arbeids-
duur vrij beperkt (9% van alle werknemers in 2010), waardoor het oordeel van deze groep 
over arbeid-privé slechts een kleine invloed heeft op het totaalcijfer. Ten tweede was in 
dezelfde periode ook sprake van veranderingen met een ongunstige invloed op de aan-
sluiting tussen arbeid en privéleven. Zo is het aantal werknemers dat onbetaalde zorg 
verleent aan hulpbehoevende familieleden of vrienden gegroeid (Oudijk et al. 2010), en 
deze categorie werknemers meldt meer problemen met de combinatie van arbeid en 
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zorg dan gemiddeld (tabel 3.8). Ook is het percentage vrouwen onder werkenden geste-
gen, en vrouwen hebben eveneens vaker problemen met de combinatie van arbeid en 
zorg (tabel B.9 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

Tabel 3.8 

Werk- en persoonlijke kenmerken die het oordeel over de aansluiting tussen arbeid en privéleven 

beïnvloeden, 2004-2010a, c

goede aansluiting 
werktijden op 
 thuissituatie

geen problemen  
met combinatie van 
werk en zorgtakenb

veel gevoelens 
van emotionele 
 uitputting

zorgtaken
geen thuiswonende kinderen  
t/m 12 jaar, geen mantelzorg ref.d n.v.t. ref.
wel thuiswonende kinderen  
t/m 12 jaar, geen mantelzorg − ref. −
wel thuiswonende kinderen  
t/m 12 jaar, wel mantelzorg − −
geen thuiswonende kinderen  
t/m 12 jaar, wel mantelzorg −

contractuele arbeidsduur per week
0-11 uur + +
12-19 uur +
20-27 uur +
28-34 uur −
≥ 35 uur ref. ref. ref.

wil arbeidsduur met ≥ 4 uur per week 
wijzigen

geen wens tot wijziging ref. ref. ref.
wil ≥ 4 uur meer − −
wil ≥ 4 uur minder − − +

gemiddeld aantal uren overwerk per 
week

0 tot 1 uur ref. ref. ref.
1-4 uur −
> 4 uur − − +

werktijden
werk op zaterdag − +
werk op zondag −
werk in nachtdienst −
kan zelf begin- of eindtijden bepalen + −
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Tabel 3.8 (vervolg)
goede aansluiting 
werktijden op 
 thuissituatie

geen problemen  
met combinatie van 
werk en zorgtakenb

veel gevoelens  
van emotionele 
 uitputting

belangrijkste reden voor thuiswerken
afmaken (over)werk +
betere combinatie zorgtaken en werk
reistijd
andere redenen
geen thuiswerk van min. 6 uur per 
week ref. ref. ref.

a Er zijn drie multivariate logische regressies geschat. De tekens + en – geven de significante effecten 
(significant bij 5%). Het teken + betekent grotere kans op genoemde uitkomstvariabele, – betekent 
kleinere kans op genoemde uitkomstvariabele. De resultaten van de volledige analyses, inclusief 
achtergrondkenmerken zoals geslacht, staan in tabel B.9 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij 
het desbetreffende rapport.

b Alleen gesteld aan werknemers met kinderen tot en met 12 jaar en werknemers met 
mantelzorgtaken.

c Herhaling van de analyses voor mannen en vrouwen apart levert grotendeels vergelijkbare 
uitkomsten op.

d ‘Ref.’ betekent: vergelijkingsgroep in de analyse.

Bron: scp (a ap’04-’10)

Tabel 3.9

Oordeel van werknemers over aansluiting tussen arbeid en privélevena naar sector, 2010 

goede aansluiting 
werktijden op 
 thuissituatie

geen problemen  
met combinatie van 
werk en zorgtakena

veel gevoelens  
van emotionele 
 uitputting

totaal 73 78 7

landbouw b . .
industrie 74 80 9
bouwnijverheid 73 . 7
handel, horeca en reparatie 69 82 9
transport 58 . 9
zakelijke dienstverlening 75 79 7
zorg en welzijn 76 79 6
overige dienstverlening 76 . 9
overheid 82 72 6
onderwijs 67 65 7

a Alleen gesteld aan werknemers met kinderen tot en met 12 jaar en werknemers met   
mantelzorgtaken.

b Minder dan honderd waarnemingen.

Bron: scp (a ap’10)
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De ontwikkelingen binnen bedrijfssectoren komen overeen met het beeld voor de totale 
economie. Wel zijn werknemers in enkele bedrijfssectoren duidelijk negatiever over 
de aansluiting tussen arbeid en privé dan gemiddeld (tabel 3.9). In de sector transport 
vond in 2010 slechts 58% van de werknemers dat de werktijden goed aansluiten op de 
thuissituatie, tegen 73% onder alle werknemers. Ook in de onderwijssector leverde 
de combinatie van arbeid en zorgtaken toen relatief vaak problemen op: slechts 65% 
 rapporteerde geen problemen, tegen 78% in de totale economie. Wel waren de proble-
men bij beide groepen werknemers meestal beperkt in omvang; slechts 1% ervoer grote 
problemen, de rest gaf aan enigszins problemen te hebben. 
Het negatievere oordeel in beide sectoren wordt ten dele veroorzaakt door het feit dat de 
werktijden er ongunstiger zijn: werknemers hebben weinig zeggenschap over begin- of 
eindtijden en zij doen relatief vaak vier uur of meer overwerk per week. In de transport-
sector komt daar nog bij dat veel in het weekend wordt gewerkt. De werktijden vormen 
echter niet de volledige verklaring (tabel B.9 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij 
de elektronische versie van dit rapport). Wat de andere oorzaken zijn, is op grond van de 
hier verrichte analyses niet aan te geven.

3.5 Conclusies

Overheid en sociale partners hebben de afgelopen decennia steeds meer oog gekregen 
voor het belang van zeggenschap van werknemers over hun werktijden en werkplek. 
Die zeggenschap kan de aansluiting tussen werk en privéleven van werknemers ver-
gemakkelijken. Invloed op de werktijden vermindert bovendien gezondheidsklachten. 
De afgelopen jaren heeft de overheid daarom enkele wettelijke regels opgesteld die het 
werknemers gemakkelijker moeten maken hun arbeidsduur en -tijden aan te passen aan 
hun wensen. Ook roept de overheid werkgevers op om hun personeel meer mogelijk-
heden te bieden voor thuiswerken en het zelf bepalen van de werktijden.
De groeiende aandacht voor de aansluiting van werktijden en werkplek op het privéleven 
is vooral een gevolg van het feit dat steeds meer vrouwen met jonge kinderen betaalde 
arbeid zijn gaan verrichten. Ook de toename van het aantal werknemers met mantel-
zorgtaken speelt een rol. De laatste tijd lijkt de beleidsaandacht voor deze en andere 
arbeid-zorgregelingen echter wat verminderd, doordat andere onderwerpen urgenter 
zijn als gevolg van de langdurende economische crisis. Toch blijven arbeid- en zorg-
regelingen belangrijk, zeker als de overheid wil dat de zorg voor ouderen en langdurig 
zieken voor een groter deel door gezins- en familieleden wordt verricht.

Deeltijdwerk verrichten is voor veel werknemers met zorgtaken de belangrijkste manier 
om arbeid en privé goed op elkaar af te stemmen. Het percentage parttimers steeg de 
afgelopen twee decennia dan ook flink, vooral als gevolg van de groeiende arbeidsdeel-
name van vrouwen. De komende jaren zal die stijging waarschijnlijk vertragen, want het 
aantal werknemers met een (nog) onvervulde wens tot verkorting van de arbeidsduur is 
gedaald. De wettelijke maatregelen van de overheid lijken geen grote rol te hebben ge-
speeld bij de afname van het aantal werknemers dat de arbeidsduur verder wil verkorten. 
De mate waarin wensen voor verkorting (of verlenging) van de arbeidsduur worden ver-
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vuld is namelijk niet structureel gestegen na invoering van de betreffende regelgeving.
Een van de oorzaken van de afname van het aantal werknemers dat de arbeidsduur ver-
der wil verkorten, is het feit dat de arbeidsduurvoorkeuren van werknemers beginnen te 
stabiliseren. Er zijn minder werknemers die na een aantal jaren alsnog hun arbeidsduur 
willen verkorten. Ook is de piek in de instroom van herintreedsters – die vaak parttime 
willen werken – inmiddels achter de rug. Verder hielden werknemers in de jaren nul 
minder vast aan een wens tot verkorting dan in de jaren negentig, waarschijnlijk als 
gevolg van onzekerheid over hun huishoudensinkomen tijdens de beide recessieperio-
den in de jaren nul.
Op de andere in dit hoofdstuk beschreven terreinen zijn maar beperkt verbeteringen te 
zien. Het percentage werknemers dat voor hen belastende werktijden weet te verlaten, is 
niet veranderd. De mogelijkheid om zelf de begin- of eindtijden te bepalen, is maar licht 
gegroeid. De mate van thuiswerken is duidelijk toegenomen, maar thuiswerken gebeurt 
vooral om (over)werk af te maken en vanwege de reistijd. Het percentage werknemers dat 
thuiswerkt vanwege de combinatie arbeid-zorg is slechts heel licht gestegen, terwijl de 
overheid thuiswerken vooral om die reden promoot. Al met al is er de komende jaren dus 
nog wel enige verbetering te behalen op het terrein van arbeid-zorgregelingen, hoewel 
de implementatie van deze regelingen in de concrete werksituatie lang niet altijd een-
voudig zal zijn.

Noten

1 Er zijn robuuste standaardfouten geschat, omdat een deel van de respondenten meerdere keren 

voorkomt in de data. Leeftijd en geslacht zijn opgenomen als controlevariabelen.

2 In de laagconjunctuur van 2002-2004 en 2008-2010 hield 36% respectievelijk 38% vast aan een onver-

vulde wens tot verkorting van de arbeidsduur. In 2000-2002, 2004-2006 en 2006-2008 lag het percen-

tage duidelijk hoger, namelijk op 50% (2000-2002) respectievelijk 51% (2004-2006 en 2006-2008).

3 22% van de vrouwen met een wens tot verkorting van de arbeidsduur vindt deze aanpassing erg 

belangrijk tegen 14% van de mannen met dezelfde wens; cijfers uit Arbeidsaanbodpanel 2004-2010.

4 In 2010 werkte 81% van de scholieren en studenten met een bijbaan op zaterdag en 42% op zondag. In 

2004 lagen die percentages nog op 73% respectievelijk 31%. Scholieren en studenten zijn niet signi-

ficant vaker in nachtdienst gaan werken: 8% van hen werkte in 2010 ’s nachts, tegen 12% in 2004. De 

groei van weekendwerk hangt samen met het feit dat scholieren en studenten met een bijbaan vaker 

dan toen actief zijn in de sectoren handel (o.a. winkels) en horeca.

5 In 2010 vond 7% van de werknemers die korter dan twee jaar zaterdagwerk deden werken op dit 

tijdstip erg belastend. In 2000 vond een vergelijkbaar aandeel van de werknemers die toen korter dan 

twee jaar op zaterdag werkten, namelijk 8%, werken op die dag erg belastend. Zondagwerk werd in 

2010 door 9% van de werknemers die toen korter dan twee jaar op zondag werkten als erg belastend 

beoordeeld. In 2000 oordeelde 11% zo.
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4 Mobiliteit en baanzoekgedrag

In het arbeidsmarktbeleid van de afgelopen jaren was duurzame inzetbaarheid een van 
de speerpunten. Onderdeel daarvan was de erkenning van het feit dat werknemers in 
staat moeten zijn om succesvol te blijven op de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn drie aspec-
ten van belang: gezondheid, scholing en mobiliteit. Mobiliteit is van belang, omdat 
werknemers die te lang in eenzelfde baan of functie blijven op den duur de flexibiliteit 
en ervaring missen om elders te kunnen werken. Met name oudere werknemers zouden 
op den duur gevangen raken in een ‘gouden kooi’. In de discussie omtrent het (inmiddels 
niet meer actuele) Vitaliteitspakket werd geconstateerd dat de mobiliteit van met name 
oudere werknemers te laag is (t k 2010/2011c). In de discussie omtrent de hervorming 
van het ontslagrecht komt mobiliteitsbevordering van werknemers eveneens regelmatig 
naar voren. Ook hier wordt geconstateerd dat in Nederland de arbeidsmobiliteit te laag is 
(t k 2011/2012b).

Mobiliteit: voordeel of nadeel?
Niet alleen voor individuele werknemers is mobiliteit van belang. Een zekere mate van 
mobiliteit is ook nodig voor het goed functioneren van de arbeidsmarkt als geheel. 
Of het mogelijk is om een optimale mate van flexibiliteit te bepalen is echter onderwerp 
van discussie en onderzoek. Heyma en Theeuwes laten zien dat verschillende aspecten 
van flexibiliteit een rol spelen bij het effect daarvan op de output: baanduur, producti-
viteitsgroei, investeringen in menselijk kapitaal en matching (Heyma en Theeuwes 2012). 
Welke van deze aspecten de belangrijkste is en wat het uiteindelijke effect van flexibili-
teit op deze factoren is, laat zich maar moeilijk vooraf bepalen. Vaak wordt gesteld dat 
mobiliteit leidt tot een betere (dus productievere) match, waardoor zowel werkgever 
als werknemer er beter van wordt. Te weinig mobiliteit zou dan belemmerend werken. 
Aan de andere kant wordt ook gesteld dat een hoog niveau van mobiliteit kan leiden tot 
weinig werkgever-werknemerbinding, met als gevolg een te laag niveau van wederzijdse 
investeringen. Zo wordt regelmatig opgemerkt dat flexwerkers minder toegang hebben 
tot, of in elk geval minder gebruikmaken van opleidingen tijdens de loopbaan. Boven-
dien kan als de binding met de werkgever losser wordt het corporate citizenship afnemen, 
wat eveneens zou leiden tot een lagere productiviteit.

Meer flexibiliteit is daarom niet altijd zonder meer beter. Het is dus ook niet mogelijk 
om vooraf een gewenst niveau van mobiliteit aan te duiden of op basis van landen-
vergelijkingen te stellen dat flexibiliteit in Nederland te hoog of te laag is. Wel is duidelijk 
dat het in een steeds flexibelere arbeidsmarkt van belang is dat mensen in staat en be-
reid zijn een nieuwe baan te zoeken en te vinden. En dat lukt alleen als hun zoekgedrag 
 efficiënt en effectief is.

Hoe ziet de mobiliteit er uit?
Het scp-rapport Vraag naar arbeid 2011 (Josten et al. 2012) laat zien dat in 2008-2009 
ondanks de beperkte werkgelegenheidsgroei sprake was van een relatief hoge  mobiliteit 
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van werknemers. Dat is overigens geen nieuwe bevinding: ook eerdere studies die 
focussen op individuele mobiliteit lieten zien dat deze baanbaanmobiliteit vele malen 
groter is dan de werkgelegenheidsveranderingen op macroniveau (Borghans et al. 1998). 
Deze mobiliteit wordt veroorzaakt door werknemers die stoppen met werken (vanwege 
pen sioen of bijvoorbeeld ontslag), maar ook door baanwisselingen en herintrede.
Dit hoofdstuk beoogt een beeld te geven van de arbeidsmobiliteit van werknemers. 
Het richt zich niet uitsluitend op de feitelijke mobiliteit (intern zowel als extern), maar 
ook op de intensiteit van het zoekgedrag.

4.1 Baanwisselingen

De meeste werknemers blijven gewoon werknemer…
Ondanks alle aandacht voor arbeidsmobiliteit de laatste jaren is de mobiliteit van wer-
kenden niet heel veel veranderd. Tabel 4.1 laat zien in welke mate de afgelopen jaren 
sprake is geweest van baanmobiliteit van werknemers in loondienst. Er zijn maar betrek-
kelijk weinig bewegingen zichtbaar: van alle werknemers in loondienst is twee jaar later 
zo’n 94% nog steeds werkzaam in loondienst en is zo’n 6% (al dan niet tijdelijk) gestopt 
met werken. Hoewel vaak beweerd wordt dat steeds meer werknemers voor zichzelf 
beginnen, is in de tabel nauwelijks sprake van een stijging van werknemers die zelfstan-
dig worden. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat veel zelfstandigen niet starten 
vanuit loondienst maar vanuit een situatie van non-participatie of direct vanuit hun 
opleiding. Alleen in het laatste jaar – 2010 – is te zien dat onder druk van de aanhouden-
de crisis de uitstroom vanuit werk naar zelfstandigheid en werkloosheid toegenomen is.

Tabel 4.1

Huidige arbeidsmarktpositie van respondenten die twee jaar eerder in loondienst werkten,  

1994-2010a (in procenten)

in loondienst zelfstandig
werkloos, op zoek  
naar baan

niet participerend, niet 
op zoek naar baan

1994 91 1 3 5
1996 93 1 3 3
1998 94 1 2 3
2000 94 1 1 4
2002 94 1 2 3
2004 93 1 2 4
2006 94 1 1 4
2008 94 2 1 3
2010 92 2 3 3

a Het betreft hier de eigen opgaaf van de respondent. In hoeverre deze samenvalt met de officiële 
status laat zich niet achterhalen.

Bron: scp (a ap’94-’10)
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… maar veel van hen gaan wel wat anders doen
Overigens wil het feit dat van alle werknemers in loondienst ruim 90% in loondienst 
blijft niet zeggen dat in deze groep geen mobiliteit plaatsheeft. Tabel 4.2 laat zien 
dat ook binnen de groep die in loondienst blijft werken relatief veel bewegingen 
plaats vinden. Het percentage werkenden dat in de afgelopen twee jaar een of meer 
veranderingen heeft doorgemaakt, bedraagt ongeveer 30. De overige 70% heeft geen 
veranderingen gerapporteerd.
Het aandeel werknemers dat de overgang naar een andere werkgever maakt (baan-
baanmobiliteit), lijkt vooral hoog te zijn wanneer de vraag het aanbod overstijgt: juist in 
2006-2007 is sprake van veel veranderingen van werkgever. In het laatste (crisis)jaar is de 
baanmobiliteit weer veel lager: het aantal vacatures is gedaald, waardoor de mogelijk-
heden om van baan te veranderen sterk beperkt zijn. De afgelopen vijftien jaar is het 
aantal werknemers dat te maken heeft met een andere functie bij de eigen werkgever 
duidelijk gestegen. Dat kan samenhangen met een grotere nadruk op de interne arbeids-
markt door schaalvergroting van veel bedrijven, maar kan ook het gevolg zijn van een 
toegenomen formalisering van de functieomschrijvingen, waardoor een verandering 
van werkzaamheden veel vaker dan vroeger gepaard gaat met een formele functie-
aanpassing.

Tabel 4.2

Mobiliteit van werknemers in de afgelopen twee jaar, 1994-2010 (in procenten van alle werknemers)

geen verandering alleen extern mobiel alleen intern mobiel
zowel extern als intern 
mobiel geweest

1994 76 13 10 0
1996 75 13 12 0
1998 69 18 12 1
2000 64 22 12 1
2002 68 22 10 1
2004 71 13 14 2
2006 68 14 15 2
2008 61 19 18 3
2010 68 13 17 1

Bron: scp (a ap’94-’10)

Wel flexibeler, niet mobieler?
Hoewel sprake is van een duidelijke trend naar meer veranderingen, vinden deze dus 
vooral intern plaats. De recente externe mobiliteit is in historisch perspectief niet 
uitzonderlijk hoog. Dat wordt bevestigd door eerder onderzoek op basis van werk-
geverscijfers (Josten et al. 2012). Deze uitkomst lijkt paradoxaal, want de arbeidsmarkt 
lijkt juist op allerlei fronten flexibeler geworden. Mensen zijn langer werkzaam in tij-
delijke aanstellingen en krijgen minder vaak een vaste aanstelling. De baan voor het 
leven is verdwenen en werknemers moeten zich veel meer dan vroeger richten op het 
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‘managen van hun eigen loopbaan’. Inmiddels zijn er zelfs signalen dat deze flexibiliteit 
leidt tot een verlies aan arbeidsproductiviteit doordat mensen voortdurende stress erva-
ren – niet alleen vanwege hun werk, maar ook vanwege het steeds moeten schaven ‘aan 
hun eigen merk’ teneinde aantrekkelijk te blijven voor werkgevers. Een op de acht werk-
nemers heeft inmiddels een burn-out (cbs 2012c; Bregman 2012).
Dat desondanks nauwelijks sprake is van een verhoogde externe mobiliteit zou kunnen 
betekenen dat de aard van de mobiliteit de afgelopen jaren veranderd is. Mobiliteit die 
gekoppeld is aan het aflopen van een tijdelijke aanstelling is – in elk geval vanuit het 
perspectief van de werknemer – niet noodzakelijkerwijs gewenste mobiliteit. Deze con-
statering geeft aanleiding te veronderstellen dat de verhouding tussen gewenste en 
ongewenste mobiliteit de afgelopen jaren is veranderd. Ook zou het zo kunnen zijn 
dat door de verschuiving van vaste naar minder vaste arbeidsovereenkomsten niet 
de omvang, maar vooral de timing van de mobiliteit veranderd is. Ook toen de vaste 
aanstelling de norm was, veranderden mensen met enige regelmaat van werkgever. 
De gedwongen mobiliteit komt dan niet boven op de ‘natuurlijke mobiliteit’, maar ver-
vangt deze, waardoor de totale mate van mobiliteit niet heel veel is toegenomen. De data 
laten een toets van deze hypothese helaas niet toe.

Ouderen niet extern mobiel, maar wel intern mobiel
De huidige discussie over flexibilisering van de arbeidsmarkt spitst zich vaak toe op de 
positie van oudere werknemers. Deze groep zou steeds minder geschikt zijn voor de 
arbeidsmarkt en niet bereid en/of in staat zijn om een andere baan te accepteren. Toch is 
het niet zo dat onder ouderen geen mobiliteit meer plaatsvindt. Tabel 4.3 laat de baan-
mobiliteit tussen 2008 en 2010 van werkenden zien, onderverdeeld naar geslacht en 
leeftijd.
De totale (interne en externe) mobiliteit van werkenden is vrij hoog: 32% van de werken-
den geeft aan dat sprake is geweest van een functiewisseling of een werkgeverswisseling 
(of beide). De mate van baan- en functiemobiliteit is het hoogst bij jongere werknemers. 
Dat is niet zo verwonderlijk, want veel jongeren in deze leeftijdscategorie verruilen een 
bijbaan naast hun studie voor hun eerste ‘echte’ baan. Ook bestaat in die leeftijdscatego-
rie relatief veel ‘zoekmobiliteit’: veel jongeren weten nog niet precies waar ze willen wer-
ken en wisselen daarom regelmatig van baan. Al na de leeftijd van 35 neemt de baan- en 
functiemobiliteit sterk af. Ondanks deze lagere mobiliteit van ouderen blijkt toch een op 
de zes oudere werknemers de afgelopen twee jaar een baan- of een functieverandering te 
hebben meegemaakt.1
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Tabel 4.3

Mobiliteit van werknemers in de afgelopen twee jaar naar geslacht en leeftijd, 2010 (in procenten van 

het aantal werknemers)

totaal extern mobiel intern mobiel zowel extern als intern mobiel

totaal 32 13 17 1
man 30 11 17 1
vrouw 34 16 17 2
16-24 jaar 70 47 20 3
25-34 jaar 43 19 21 3
35-45 jaar 30 12 17 1
45-55 jaar 26 9 17 1
55-65 jaar 16 4 11 0

Bron: scp (a ap’10)

Mobiele werknemers zoeken vooral interessanter werk
In het Arbeidsaanbodpanel wordt deelnemers gevraagd wat de achtergrond is van 
de arbeidsmarktveranderingen die ze de afgelopen twee jaar hebben doorgemaakt. 
In tabel 4.4 is vermeld wat respondenten als de (belangrijkste) reden van die arbeids-
marktveranderingen opgeven (een uitsplitsing van deze tabel naar sector is te vinden 
in tabel B.10 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).2 De 
afgelopen twee decennia heeft een lichte verschuiving plaatsgevonden in de verklaring 
die mensen geven voor hun baan- of functieverandering. Er is duidelijk meer aandacht 
gekomen voor ‘interessant werk’. In de laatste periode van hoog conjunctuur (rond 2007) 
is ruim een derde van de veranderingen ingegeven door de wens interessanter werk te 
gaan doen. Deze hoge score zou wel eens conjunctureel bepaald kunnen zijn. Door de 
hoogconjunctuur net voor de crisis zagen velen kansen op het vinden van een passen-
der baan, waardoor toen ook daadwerkelijk veel van baan werd gewisseld. Ondanks de 
toegenomen flexibiliteit van de arbeidsmarkt worden redenen als het aflopen van een 
tijdelijke aanstelling en de behoefte aan meer zekerheid niet belangrijker – zelfs niet in 
de laatste twee jaar, waarin de onzekerheid over de economische toekomst veel groter 
was dan in de jaren daarvoor. Dit weerspiegelt zich heel duidelijk in de percentages die 
aangeven hoeveel werknemers van baas of van functie veranderen vanwege reorga-
nisatie of sluiting van het bedrijf waar zij werkzaam waren. Ook duidelijk zichtbaar is 
dat privézaken steeds minder lijken door te werken in de arbeidsmarkt: steeds minder 
bewegingen op de arbeidsmarkt worden door de respondenten expliciet verklaard vanuit 
veranderende privéomstandigheden.
Dat werknemers niet in toenemende mate ‘meer werkzekerheid’ of ‘aflopen tijdelijk 
contract’ noemen als reden voor een verandering kan zijn veroorzaakt doordat zij na een 
(al dan niet gedwongen) baanverandering de vraag naar de reden van verandering niet 
beantwoorden vanuit het perspectief van de vorige baan, maar vanuit de inhoud van de 
huidige baan.
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Tabel 4.4

Reden van de laatste arbeidsmarktverandering, 1996-2010 (in procenten van het aantal werknemers 

met functie- of baan-baanmobiliteit)a

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

interessanter werk 11 14 23 24 24 27 38 27
werk met meer zekerheid en toekomst 9 8 7 7 6 9 8 8
betere werksfeer 7 6 8 8 6 6 6 5
hoger uurloon 2 5 5 4 5 4 4 6
meer gezinsinkomen 2 2 2 2 1 2 2 3
veranderde omstandigheden thuis 5 7 12 7 4 4 3 2
reorganisatie of sluiting bedrijf 15 13 8 8 17 13 8 15
aflopen van tijdelijk of uitzendcontract 7 7 4 5 7 5 4 6
ontslag om andere redenen 2 2 2 2 3 4 2 2
dagopleiding 1 1 0 0 0 0 1 1
gezondheidsredenen 3 3 2 2 2 2 2 4
andersb 37 33 26 30 25 25 21 22

a Alleen mensen die aangeven zowel nu als twee jaar geleden een baan te hebben zijn in 
beschouwing genomen. De cijfers in deze tabel betreffen dus geen redenen waarom mensen 
stoppen met werken.

b In deze categorie zijn de categorieën die niet in alle jaren overeenkwamen samengeteld.

Bron: scp (a ap’96-’10)

Mobiliteit ook regelmatig naar lager beroepsniveau
Vaak wordt gesteld dat mobiliteit met name loopbaangestuurd is: mensen verlaten hun 
functie vooral voor een baan of nieuwe functie met meer verantwoordelijkheden en 
een hoger salaris. In dat geval zouden relatief veel veranderingen moeten leiden tot een 
hoger functieniveau (en zeker geen lager, omdat dat doorgaans gepaard gaat met een 
lager inkomen). Een ruwe indicatie daarvoor biedt het aantal werknemers dat een hoger 
beroepsniveau heeft bereikt na een verandering van baan of functie.3

In tabel 4.5 is te zien dat op het niveau van beroepsniveau (sbc) mobiliteit plaatsvindt, 
alhoewel de meeste werknemers op hetzelfde niveau werkzaam blijven. Toch is er, vooral 
aan de onderkant van de verdeling, de nodige opwaartse mobiliteit. De opwaartse mobi-
liteit vanuit hogere beroepen naar wetenschappelijke beroepen is aanzienlijk  minder. 
De neerwaartse mobiliteit daarentegen is veel kleiner dan de opwaartse mobiliteit.

Overigens is het natuurlijk goed mogelijk dat bij mobiliteit binnen een beroepsniveau 
werknemers in een functie terechtkomen die hun beter past en waar een betere match 
tussen gevraagde en aangeboden kwaliteiten bestaat. Deze betere match zou dan kun-
nen leiden tot een hoger rendement, en dus tot een hogere winst voor de werkgever en 
een hoger salaris voor de werknemer. Overigens wordt ook wel beweerd dat mobiliteit 
vaak leidt tot verlies aan bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal, dat door een verandering 
van werkgever verloren gaat en dus in een nieuwe match niet meer productief kan 
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zijn. Dit kapitaalverlies zou wel eens hoger kunnen zijn dan een eventuele winst in een 
 nieuwe match (Fouarge en De Grip 2011).

Tabel 4.5

Effect van de laatste verandering van werknemers op beroepsniveau (sbc), 2010 (in procenten van het 

aantal werknemers met functie- of baan-baanmobiliteit)

niveau van huidige beroep
niveau van het  
vorige beroep elementair lager middelbaar hoger weten schappelijk totaal

elementair beroep 39 26 16 20 0 100
lager 3 59 25 11 2 100
middelbaar 2 11 70 15 1 100
hoger 1 4 8 77 9 100
wetenschappelijk 0 0 2 12 86 100
totaal 3 17 33 33 14 100

Bron: scp (a ap’10)

Jongeren meestal opwaarts, ouderen regelmatig neerwaarts mobiel
De mobiliteit naar beroepsniveau laat zich uitsplitsen naar een aantal kenmerken van 
de werknemer. Als we de beroepsmobiliteit naar leeftijd bezien, blijkt dat de meeste 
opwaartse mobiliteit aan het begin van de loopbaan plaatsvindt. In tabel 4.6 is te zien 
dat ouderen voornamelijk naar functies op hetzelfde niveau doorstromen, terwijl 
jongeren vaker in een hogere functie terechtkomen. Demotie – verandering naar een 
functie met minder verantwoordelijkheden – komt bij alle leeftijdscategorieën minder 
voor (maar iets meer bij de oudere werknemers). Dit is in overeenstemming met eerder 
onderzoek, waarin aangetoond werd dat mobiliteit in de tweede helft van de loopbaan 
veel vaker neerwaartse mobiliteit is dan aan het begin van de loopbaan (w r r 2007). 
De resultaten in tabel 4.6 zijn wat negatiever dan eerdere resultaten op basis van het 
Arbeidsaanbodpanel (o.a. Gesthuizen en Dagevos 2005). Het feit dat onze cijfers betrek-
king hebben op de transities in crisistijd zullen daar ongetwijfeld toe bijdragen.

Tabel 4.6

Op- en neerwaartse beroepsmobiliteit van werknemers naar leeftijd, 2010 (in procenten van het 

aantal werknemers met functie- of baan-baanmobiliteit)

lager gelijk hoger totaal

16-24 jaar 15 53 33 100
25-34 jaar 9 71 20 100
35-44 jaar 11 74 15 100
45-54 jaar 10 75 15 100
55-64 jaar 15 75 11 100
totaal 11 71 18 100

Bron scp (a ap’10)
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Tijdelijke aanstelling geen hoger risico voor neerwaartse mobiliteit
Er wordt vaak gesteld dat werknemers alleen vrijwillig van baan of functie zullen ver-
anderen als zij erop vooruitgaan (doorgaans wordt dan op functieniveau en/of salaris 
gedoeld). In het geval van gedwongen mobiliteit (ontslag/afloop tijdelijke aanstelling) 
heeft een werknemer veel minder mogelijkheden om kritisch te zijn ten aanzien van een 
nieuwe functie. Een gedwongen verandering zou daarom veel vaker gepaard gaan met 
een baan op een lager beroepsniveau dan een vrijwillige verandering.
Een uitsplitsing naar aanstellingsvorm maakt duidelijk dat mobiliteit vanuit een minder 
vaste aanstellingsvorm niet vaker samenvalt met functieverlaging door mobiliteit. Welis-
waar laat tabel 4.7 zien dat bij werknemers met een tijdelijk contract een iets hogere kans 
bestaat op een lager functieniveau na verandering, maar de verschillen met werknemers 
in vaste dienst zijn klein. De opwaartse mobiliteit vanuit een vaste aanstelling is zelfs 
iets lager dan het gemiddelde. Bovendien is vanuit tijdelijk werk de opwaartse mobiliteit 
veel groter dan bij vaste aanstellingen. Dit verschil kan mede verklaard worden uit een 
samenstellingseffect: vooral ouderen hebben een vaste aanstelling, en dat zijn juist de 
werknemers die vaker dan gemiddeld neerwaarts mobiel blijken te zijn, terwijl de jonge-
ren relatief vaak een tijdelijke aanstelling hebben, en opwaarts mobiel zijn aan het begin 
van hun loopbaan.

Tabel 4.7

Op- en neerwaartse mobiliteit naar aanstellingsvorm, 2010 (in procenten van het aantal werknemers 

met functie- of baan-baanmobiliteit) 

lager gelijk hoger totaal

vast dienstverband 11 75 14 100
tijdelijk contract, uitzicht op vast dienstverband 8 67 25 100
tijdelijk contract 13 50 37 100
anders 9 58 32 100
totaal 11 71 18 100

Bron scp (a ap’10)

4.2 Zoeken naar een (nieuwe) baan

Werknemers kunnen worden gedwongen naar een andere baan te zoeken, bijvoorbeeld 
omdat ze ontslagen zijn (of zullen worden) vanwege een reorganisatie of onvoldoende 
functioneren. Het (naderende) einde van een tijdelijke aanstelling is aanleiding om een 
andere baan te gaan zoeken. Ook is het mogelijk dat een werknemer een andere baan 
zoekt vanwege zijn thuissituatie (bv. een verhuizing vanwege het werk van de part-
ner). Als dit leidt tot het aannemen van een andere baan spreken we van gedwongen 
mobiliteit. Van vrijwillige mobiliteit is sprake als mensen ‘aan iets nieuws’ toe zijn en 
besluiten dat hun huidige baan niet meer aansluit bij wat ze willen, zonder dat hun hui-
dige aanstelling bedreigd wordt. Beide aanleidingen voor mobiliteit zijn vaak moeilijk 
te scheiden: als je bijvoorbeeld verhuist vanwege de nieuwe baan van je partner is er wel 
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degelijk ook een zekere mate van vrijwilligheid aanwezig. Ook als je huidige baan niet 
meer bij je past, omdat de functie-inhoud in de loop der jaren is aangepast in een rich-
ting die je niet ligt, kan sprake zijn van een gevoel ‘gedwongen’ te worden.

Veel werknemers zoeken een andere baan
Een flink deel van de werkenden – 12% – blijkt op zoek te zijn naar een andere baan 
(figuur 4.1). Dat percentage varieert weliswaar enigszins in de tijd, maar heel veel 
be weging is er niet in te ontdekken. Datzelfde geldt voor het antwoord op de vraag of 
mensen in de afgelopen twaalf maanden op zoek geweest zijn naar ander werk. Dat is 
opmerkelijk, want de laatste twee decennia hebben de nodige conjuncturele schom-
melingen plaatsgevonden waarbij de noodzaak, of juist de mogelijkheden tot het vinden 
van ander werk flink veranderden. Deze schommelingen zijn wel goed terug te zien in 
het percentage werknemers dat aangeeft een verandering van de arbeidsmarktsituatie te 
hebben meegemaakt.

Het aantal baanwisselaars onder werkenden toont een duidelijk conjunctuurpatroon, 
waarbij een tekort aan arbeidskrachten (zoals rond 2007) duidelijk leidt tot relatief grote 
aantallen baanwisselaars. De beweging de andere kant op is beperkter: een laagconjunc-
tuur leidt tot slechts een kleine verhoging in het aantal baanwisselaars.

Figuur 4.1

Zoekintensiteit en baanwisselingen van werkenden, 1986-2010
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Bron: scp (a ap’86-’10)

Zoekintensiteit vooral verklaard vanuit baankenmerken
Toch lijkt de zoekintensiteit van werkenden relatief stabiel te zijn en maar nauwelijks 
gestuurd te worden door de conjunctuur. De mate van zoekintensiteit hangt samen met 
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andere kenmerken (tabel B.11 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende 
rapport).

Veel werkenden zullen niet actief op zoek zijn naar een baan. In het ideale geval zullen 
werknemers al gaan zoeken naar een nieuwe baan voordat zij hun oude baan hebben ver-
loren. Uit cijfers van het Arbeidsaanbodpanel blijkt dat het zoeken van een nieuwe baan 
inderdaad voor een deel een proactief karakter heeft. De zoekintensiteit voor mensen met 
een lagere zekerheid ligt hoger dan voor mensen met een hogere baanzekerheid. Voor een 
aantal problemen lijkt een wisseling van baan vanuit het werknemersstandpunt gezien de 
meest voor de hand liggende oplossing. Werknemers die ontevreden zijn met de omvang 
van hun aanstelling zoeken relatief vaak een andere baan. Dat effect treedt vooral op bij de 
werknemers die meer uren willen werken (31% van hen zoekt een andere baan). Blijkbaar 
levert een vermindering van het aantal uren in de huidige functie geen grote problemen 
op, maar is een vergroting van het aantal uren minder eenvoudig. Hoewel er wettelijke mo-
gelijkheden zijn om binnen een bestaande baan meer uren te gaan werken, blijkt dat toch 
niet zo veel te gebeuren (Fouarge en Baaijens 2009). Ook werknemers die een probleem op 
het gebied van hun vaardigheden zien, zoeken vaker een andere baan (25% van hen zoekt 
een andere baan). Ook de oplossing voor dat probleem wordt dus gezocht in een andere 
baan, en niet in het volgen van een cursus of opleiding (zoals we ook in het volgende 
hoofdstuk over scholing zullen zien).

Baantevredenheid speelt – zoals te verwachten was – eveneens een rol: van de werknemers 
die zeggen (heel) tevreden te zijn over hun baan zoekt nog geen 5% een nieuwe baan, van 
de ontevreden werknemers is dat 40%.
Reistijd is ook een factor van belang: uit de cijfers blijkt dat een lange reistijd leidt tot 
een grotere kans op actief zoeken. Overigens is de veronderstelling dat de mogelijkheid 
tot thuiswerken bijdraagt aan werknemertevredenheid en dus binding met de werkgever 
onjuist. De zoekintensiteit van thuiswerkers is niet anders dan die van andere werknemers.

4.3 Werkloosheid en stoppen met werken

De beslissing om te stoppen met werken kan ook gezien worden als een vorm van arbeids-
marktmobiliteit. Er is daarbij een verschil tussen een definitieve exit van de arbeidsmarkt 
(bv. pensioen) en een tijdelijk terugtreden (vrijwillige non-participatie of werkloosheid). 
Werknemers die vanwege (vroeg)pensioen de arbeidsmarkt verlaten zullen daar naar alle 
waarschijnlijkheid niet meer terugkeren. Bij werknemers (met name vrouwen) die vanwege 
andere redenen hun loopbaan vrijwillig niet voortzetten, bestaat er een kans dat ze later 
alsnog terugkeren naar de arbeidsmarkt.

Werkloosheidsrisico pas laat gegroeid
In tabel 4.8 blijkt dat het aantal werknemers dat werkloos wordt niet heel sterk verandert 
over de jaren. In 2010 meldt een in vergelijking met de jaren daarvoor dubbel zo groot deel 
van de respondenten zijn baan te zijn kwijtgeraakt. Het effect van de crisis wordt zichtbaar. 
Overigens moet opgemerkt worden dat het hier een vergelijking van twee momenten 
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betreft. Mensen die in de tussentijd een korte periode van werkloosheid hebben 
 doorgemaakt, worden in deze tabel niet als werkloze meegeteld. Het aantal werknemers 
dat geconfronteerd is met werkloosheid is daardoor hoger dan de cijfers in de tabel laten 
zien.

Tabel 4.8

Werkloos worden of stoppen met werken naar geslacht, 1998-2010 (in procenten van het aantal 

 werknemers dat twee jaar eerder in loondienst werkzaam was)

werkloosheid non-participatie

man vrouw totaal man vrouw totaal

1988 2,0 3,5 2,5 3,5 10,1 5,7
1990 0,9 2,7 1,5 3,0 9,4 5,2
1992 1,5 2,7 1,9 3,5 5,8 4,3
1994 2,7 4,2 3,3 3,7 6,6 4,8
1996 1,6 4,0 2,6 3,0 4,3 3,5
1998 0,8 2,6 1,5 2,4 3,9 3,0
2000 0,6 1,4 1,0 2,8 5,7 4,1
2002 1,3 2,3 1,8 2,1 4,2 3,0
2004 1,7 2,1 1,9 3,3 4,8 4,0
2006 1,3 1,5 1,4 4,2 3,7 4,0
2008 1,2 1,2 1,2 2,5 2,6 2,5
2010 3,4 2,2 2,8 2,9 3,7 3,3

Bron scp (a ap’88-’10)

Mannen en vrouwen kennen een verschillend werkloosheidsrisico
In tabel 4.8 is te zien hoe het risico op baanverlies van mannen en vrouwen zich over 
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Mannen hebben gemiddeld een lager risico om 
werkloos te worden dan vrouwen. Het verschil is klein in perioden van hoogconjunc-
tuur (zoals rond 2007) klein, maar groter in perioden van laagconjunctuur. Blijkbaar zijn 
vrouwen over het algemeen de eersten die hun baan verliezen. Alleen in 2010 rapporte-
ren vrouwen een lager werkloosheidsrisico dan mannen. Dit is wellicht het gevolg van 
het feit dat naarmate de crisis voortduurde het aantal ontslagen om te beginnen toenam 
in de ‘maaksectoren’ – bouw, transport en industrie -, waar van oudsher met name man-
nen werkzaam zijn. De grootste werkgevers voor vrouwen – zorg en onderwijs – zijn hun 
personeelsbestand pas later gaan aanpassen aan de verandering van de conjuncturele 
omstandigheden.

Behalve de kans op baanverlies is ook de kans geheel buiten de arbeidsmarkt terecht te 
komen onderzocht. Die kans is voor vrouwen hoger dan voor mannen, hoewel het ver-
schil in de afgelopen twee decennia in hoog tempo kleiner is geworden. Mannen komen 
vooral buiten de arbeidsmarkt te staan door vervroegd pensioen of ziekte en vrouwen 
met name vanwege de zorg voor kinderen. Zowel vervroegde uitreding als het geheel 
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stoppen met werken vanwege kinderen komen echter steeds minder vaak voor. Mannen 
en vrouwen groeien wat kans op non-participatie betreft dus naar elkaar toe. Zoals de 
gegevens in hoofdstuk 2 laten zien, leidt dit vooralsnog echter niet tot een gelijk arbeids-
patroon: vrouwen werken nog steeds veel vaker dan mannen in deeltijd.

Jongeren hebben de hoogste kans op werkloosheid
Behalve tussen mannen en vrouwen verschilt de kans op baanverlies ook per leeftijds-
groep. In tabel 4.9 is te zien dat de kans op baanverlies bij de groep tot 24 jaar in alle 
perioden relatief hoog is. Bij de andere leeftijdsgroepen is sprake van een verschuiving: 
in de late jaren tachtig lag het risico op baanverlies voor oudere werknemers onder het 
gemiddelde, rond de eeuwwisseling lag het op het gemiddelde en de laatste jaren lag 
het zelfs boven dit gemiddelde. Dat lijkt misschien een paradox: aan de ene kant wordt 
sinds de late jaren negentig gesproken over de noodzaak ouderen op de arbeidsmarkt 
vast te houden vanwege dreigende tekorten aan arbeidskrachten en aan de andere kant 
groeit het risico op werkloosheid voor hen sneller dan voor jongeren. Dit zou voor een 
deel het gevolg kunnen zijn van het feit dat veel organisaties bij ontslagen tegenwoordig 
het afspiegelingsbeginsel in plaats van het ‘last in –first out’ hanteren. Bij reorganisaties 
moet de groep die ontslagen wordt een afspiegeling vormen van het totale personeels-
bestand. Het gaan toepassen van het afspiegelingsbeginsel maakt dat ouderen vaker 
ontslagen zullen worden bij reorganisaties.

Tabel 4.9

Werkloos worden naar leeftijd, 1988-2010 (in procenten van het aantal werknemers dat twee jaar 

eerder in loondienst werkzaam was)

16-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar totaal

1988 4,4 2,7 2,6 1,7 0,5 2,5
1990 2,5 1,6 1,9 0,7 0,0 1,5
1992 3,2 2,1 2,3 0,9 1,4 1,9
1994 3,9 5,1 2,7 2,4 1,3 3,3
1996 4,3 2,5 2,5 2,5 1,7 2,6
1998 2,3 1,9 1,0 1,7 1,1 1,5
2000 2,0 0,9 0,6 1,3 0,7 1,0
2002 4,0 1,4 1,5 1,9 1,6 1,8
2004 2,5 1,7 1,7 1,9 2,7 1,9
2006 2,1 1,1 1,1 1,3 2,3 1,4
2008 3,6 0,6 1,1 1,1 1,4 1,2
2010 6,1 2,6 2,5 2,0 3,5 2,8

Bron scp (a ap’88-’10)
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Ter relativering en verklaring zij wel opgemerkt dat in dezelfde periode de uitstroom 
naar non-participatie voor deze groep ouderen sterk teruggelopen is. Het aantal ouderen 
dat actief blijft op de arbeidsmarkt is dus wel degelijk groter geworden. Wel is het een 
punt van zorg dat voor een deel van de ouderen het vroegpensioen blijkbaar een manier 
was om werkloosheid te voorkomen. Omdat deze route nu is afgesloten, worden de meer 
kwetsbare ouderen vaker werkloos. De voorgenomen herziening van het ontslagrecht 
– hoewel bedoeld om op langere termijn de positie van de ouderen te verbeteren – lijkt 
deze trend op de korte termijn alleen maar te kunnen versterken (Vrooman et al. 2012).

Hbo-opgeleiden hebben de kleinste kans op werkloosheid
Tot slot een overzicht van het werkloosheidsrisico naar opleidingsniveau. Ook hier blijkt 
sprake te zijn van een patroon. De gegevens in tabel 4.10 lijken erop te duiden dat de 
grootste fluctuaties plaatsvinden op twee niveaus: de lagere opleidingsniveaus (tot en 
met mbo) en het hoogste opleidingsniveau. Waarom lager opgeleiden een hoger risico 
hebben moge duidelijk zijn. Als werkgevers kunnen kiezen, hebben ze liever mensen in 
dienst die iets over- dan iets ondergekwalificeerd zijn. De grote fluctuaties in de groep 
hoger opgeleiden is (mede) te verklaren uit het leeftijdseffect. Doordat het opleidings-
niveau van de beroepsbevolking stijgt, zijn jongeren relatief sterk vertegenwoordigd in 
de groep hoger opgeleiden. Vanwege hun relatief zwakke positie op de arbeidsmarkt 
(minste aantal dienstjaren, nog relatief vaak een tijdelijke aanstelling) lopen juist zij 
het grootste risico op baanverlies, en dat vertaalt zich weer in een relatief hoge kans op 
baanverlies bij de hoger opgeleiden.

Tabel 4.10

Werkloos worden naar opleidingsniveau, 1988-2010 (in procenten van het aantal werknemers dat 

twee jaar eerder in loondienst werkzaam was)

basisschool vmbo/lbo/mavo mbo/havo/vwo hbo wo totaal

1988 4,7 3,2 1,3 1,6 4,5 2,5
1990 1,8 1,6 1,4 1,5 1,6 1,5
1992 2,4 1,5 2,7 0,7 3,0 2,0
1994 5,2 3,0 3,5 2,1 0,9 3,3
1996 2,9 2,7 2,6 1,6 3,9 2,6
1998 0,8 2,1 1,1 1,3 1,9 1,6
2000 0,8 1,0 0,9 0,9 1,2 1,0
2002 4,7 2,4 1,7 0,6 2,3 1,8
2004 3,5 2,3 1,9 1,3 2,5 1,9
2006 2,1 1,7 1,1 1,4 1,6 1,4
2008 –a 1,5 1,7 0,8 0,4 1,2
2010 – 3,1 3,1 2,1 3,1 2,8

a De aantallen zijn te klein om betrouwbare percentages uit te kunnen rekenen.

Bron scp (a ap’85-’10)
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4.3.1 (Vroeg) pensioen

In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat werknemers steeds langer doorwerken, en dus steeds 
later met pensioen gaan. Dat heeft te maken met het feit dat in de afgelopen jaar diverse 
regelingen voor vroegpensioen afgebouwd of onaantrekkelijker gemaakt zijn. De leeftijd 
waarop mensen met pensioen gaan, is daardoor opgeschoven in de richting van de wet-
telijke pensioenleeftijd. Vanwege de leeftijdsgrenzen voor het Arbeidsaanbodpanel is 
de pensioenbeslissing niet goed analyseerbaar (mensen worden niet meer ondervraagd 
als zij de 66 gepasseerd zijn, dus een deel van de respondenten is niet meer ondervraagd 
na zijn pensioen). Wel is zichtbaar hoe de ontwikkeling van de pensioenverwachting 
verloopt.

Stoppen met werk voor 65 jaar steeds minder gebruikelijk
Bij werkloosheid wordt veelal gedacht aan het verlies van werk door ‘externe’ omstandig-
heden. Toch is bij een nog steeds substantieel deel van de werklozen sprake van vrijwillig 
baanverlies (al dan niet met een klein duwtje door de werkgever). Uit tabel 4.8 bleek al 
dat het uitstroompercentage naar non-participatie vooral onder vrouwen relatief hoog 
is. In tabel 4.11 splitsen we het man-vrouwverschil voor 2000 en 2010 verder uit naar 
leeftijd. Het percentage mannen dat uitstroomt naar non-participatie is uitsluitend in 
de laatste leeftijdscategorie heel hoog, omdat in deze groep een flink aantal mannen 
met vroegpensioen gaat. Vrouwen kennen naast de hoge uitval in de leeftijd 55+ ook 
een hoge uitval bij jongere leeftijden. De grote uitval zoals die in 2000 nog plaatshad in 
de leeftijd 25-34 is verdwenen, maar nog steeds bestaat er een relatief hoge uitval in de 
leeftijd 35-45.

Tabel 4.11

Kans op werkloosheid en non-participatie naar leeftijd en geslacht 2000 en 2010 (in procenten van het 

aantal werknemers dat twee jaar eerder in loondienst werkzaam was)

werkloosheid non-participatie

2000 2010 2000 2010

man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal

25-34 jaar 0,3 1,5 0,9 2,1 3,0 2,6 0,0 6,9 3,5 0,5 3,0 1,9
35-44 jaar 0,0 1,3 0,6 2,4 2,5 2,5 1,3 3,2 2,1 0,6 3,4 2,1
45-54 jaar 1,0 1,8 1,3 3,0 1,0 2,0 1,4 4,3 2,5 0,4 2,1 1,2
55-64 jaar 1,1 0,0 0,7 4,2 2,5 3,5 20,7 18,1 19,7 10,9 9,5 10,3
totaal 0,6 1,4 1,0 3,4 2,2 2,8 2,8 5,7 4,1 2,9 3,7 3,3

Bron: scp (a ap’00/’10)

Verwachte pensioenleeftijd hoger, maar nog steeds lager dan 65
De trend van latere pensionering zien we bevestigd in tabel 4.12, waar verwachting, 
wens en feitelijke leeftijd ten aanzien van de pensioendatum van werknemers getoond 
worden voor de afgelopen jaren. In ongeveer vier jaar zijn de verwachtingen ten  aanzien 
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van de pensioenleeftijd flink opgeschoven: er is ten opzichte van 2006 een vol jaar 
bijgekomen. Dit staat niet los van het feit dat in diezelfde periode de feitelijke leeftijd 
waarop werknemers in het panel de arbeidsmarkt verlieten nog veel sterker opgeschoven 
is: van 60,4 jaar in 2006 tot 62,6 in 2010. Deze trend heeft zich na 2010 voortgezet. Uit 
recente gegevens van het cbs blijkt dat de pensioenleeftijd in 2012 was opgeschoven 
naar 63,6 jaar (cbs 2013c). De gemiddelde leeftijd waarop men wil stoppen ligt aanzien-
lijk lager dan de leeftijd waarop men verwacht te zullen stoppen. Het geeft wel aan dat 
er nog een flinke weg te gaan is voordat mensen de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar 
omarmd zullen hebben. In hoofdstuk 6 zal nader ingegaan worden op participatie en 
pensioen van oudere werknemers.

Tabel 4.12

Verwachtingen en realisaties ten aanzien van pensioenleeftijd van werknemers, 2006-2010

verwachting wensa feitelijk

2006 63,1 – 60,4
2008 63,6 – 61,9
2010 64,2 60,3 62,6

a Deze vraag werd voor 2010 niet gesteld

Bron: scp (a ap’06-’10)

4.4 Herintrede van niet-participerenden

In de paragrafen hiervoor is de mobiliteit van werknemers besproken: van baan naar 
baan, maar ook van baan naar al dan niet vrijwillige werkloosheid. Om een compleet 
beeld te krijgen, moeten we ook de mobiliteit vanuit non-participatie en werkloosheid 
terug naar de arbeidsmarkt bekijken.

Vooral hoogconjunctuur lokt niet-actieven terug
In tabel 4.13 wordt getoond hoeveel procent van de betrokkenen die twee jaar voor de 
bevraging niet werkzaam waren inmiddels weer een baan heeft. In de tabel wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen werklozen en niet-participerenden.
In dit terugkeergedrag is het conjunctuureffect duidelijk zichtbaar: als het beter gaat met 
de economie, keren meer werknemers terug. In de late jaren tachtig en na 2002 lijken 
vrouwen veel minder vaak terug te keren dan mannen, maar in de jaren daartussen is het 
verschil kleiner. Dat valt samen met de periode waarin de participatie van vrouwen zeer 
sterk gestegen is. De jaren waarin de mannen weinig terugkeren, zijn de jaren waarin 
relatief veel mannen gebruikmaken van een vroegpensioenregeling. Als ze gebruik 
hebben gemaakt van een dergelijke regeling is de kans dat ze daarna terugkeren op de 
arbeidsmarkt minimaal. Nu deze regelingen afgeschaft worden, zien we dat mannen 
vaker terugkeren naar betaald werk, vooral omdat de uitstroom van mannen naar non-
participatie afneemt.
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Tabel 4.13

Herintrede naar geslacht, 1988-2010 (in procenten van het aantal mensen dat twee jaar eerder 

 werkloos of niet-participerend was)a

man vrouw totaal

1988 12 8 9
1990 13 10 11
1992 14 12 12
1994 8 11 10
1996 14 11 12
1998 10 13 12
2000 12 23 21
2002 9 14 13
2004 15 11 12
2006 16 11 12
2008 13 18 16
2010 14 12 12

a De cijfers zijn berekend op basis van twee opeenvolgende meetmomenten. Gegevens over 
studenten en scholieren zijn niet in de cijfers opgenomen. Het opsplitsen van de cijfers naar 
werklozen en niet-participerenden is vanwege de lage aantallen oudere werklozen in het panel 
niet mogelijk.

Bron scp (a ap’88-’10)

Ouderen blijven buiten de arbeidsmarkt
Herintrede hangt sterk samen met leeftijd. Het is inmiddels bekend dat de toenemende 
participatie van ouderen vooral te danken is aan het feit dat zij langer doorwerken. Zoals 
ook is aangegeven in Vrooman et al. (2012) is de kans dat ouderen na baanverlies een 
nieuwe baan vinden nog steeds bijzonder laag. Dit is ook te zien in tabel 4.14, waarin de 
terugkeer naar leeftijdscategorie is gegeven. Hoewel de afgelopen jaren ouderen vaker 
terugkeren naar de arbeidsmarkt, ligt hun terugkeerpercentage met 4 nog steeds ruim 
onder het gemiddelde. Dat komt doordat mensen naarmate ze ouder worden de neiging 
hebben zichzelf als ‘zonder werk, maar niet zoekend’ te omschrijven, waarschijnlijk 
omdat ze met vroegpensioen zijn, vanwege gezondheidsproblemen of omdat ze – al dan 
niet gedwongen – hebben geaccepteerd dat zij blijkbaar geen kans meer hebben op een 
nieuwe baan. Overigens lijkt ook de groep in de leeftijdscategorie daaronder relatief veel 
moeite te hebben na baanverlies een nieuwe baan te vinden: voorbij de 45 lijkt dat al veel 
moeilijker en voor 55-plussers lijkt de kans op werk na baanverlies verkeken. De cijfers 
over de stijgende participatie van ouderen impliceren dus zeker niet dat de algemene 
arbeidsmarktpositie van ouderen beter wordt.
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Tabel 4.14

Herintrede naar leeftijd, 1988-2010 (in procenten van het aantal mensen dat twee jaar eerder 

 werkloos of niet-participerend was)a

16-24 jaarb 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar totaal

1988 – 14 13 6 0 9
1990 – 17 15 6 0 11
1992 – 22 20 7 2 13
1994 – 25 16 9 1 11
1996 – 33 14 12 1 12
1998 – 25 27 9 2 13
2000 – 35 36 20 4 21
2002 – 26 34 10 3 13
2004 – 22 21 13 2 12
2006 – 26 26 12 2 12
2008 – 25 29 22 4 16
2010 – 29 18 13 4 12

a De cijfers zijn berekend op basis van twee opeenvolgende meetmomenten. Gegevens over 
studenten en scholieren zijn niet in de cijfers opgenomen. Het opsplitsen van de cijfers naar 
werklozen en niet-participerenden is vanwege de lage aantallen oudere werklozen in het panel 
niet mogelijk.

b De aantallen waarnemingen in deze groep zijn te klein om betrouwbare terugkeerpercentages te 
bepalen.

Bron: scp (a ap’88-’10)

Niet-werkenden zoeken steeds vaker actief naar een baan
Het eerder genoemde verschil in houding ten opzichte van de eigen positie laat zich 
afleiden uit de eigen opgaaf van de arbeidsmarktpositie zoals weergegeven in tabel 4.15. 
In die eigen opgaaf heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgehad. In 2000 
noemde het merendeel van de niet-participerende vrouwen zich niet-zoekend, maar met 
name in de groep tot de leeftijd van 35-44 jaar heeft op dit vlak een verschuiving plaats-
gevonden waardoor een groter deel van deze vrouwen nu aangeeft werk te zoeken. Toch 
is bij de vrouwen nog steeds het merendeel van de niet-participerenden niet op zoek 
naar werk. Ook bij de mannen heeft een dergelijke verschuiving naar een hoger percen-
tage zoekenden plaatsgevonden.
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Tabel 4.15

Niet-zoekenden onder niet-werkenden naar leeftijd en geslacht, 2000 en 2010 (in procenten van het 

aantal mensen dat werkloos of niet-participerend is)

2000 2010

man vrouw totaal man vrouw totaal

16-24 jaar 52 65 60 39 62 47
25-34 jaar 49 90 88 53 65 62
35-44 jaar 74 89 87 47 80 75
45-54 jaar 72 87 84 52 89 80
55-64 jaar 93 95 94 88 96 92
totaal 85 91 89 72 86 81

Bron: scp (a ap’10)

Alleen het aantal niet-werkenden boven de 55 dat aangeeft zichzelf te beschouwen als 
werkzoekende is en blijft echter uitermate klein. Overigens is ook bij de jongere groepen 
het aandeel dat zich als niet-zoekend typeert hoog (ongeveer 50%). Dat betekent dat er 
een grote groep is die zichzelf blijkbaar geen betaalde arbeid meer ziet verrichten.
In de jongere leeftijdsgroepen geven niet-participerenden – met name vrouwen – aan 
geen betaalde arbeid te willen verrichten vanwege andere bezigheden (zoals met betrek-
king tot het gezin), terwijl dit voor het merendeel van de niet-participerende ouderen 
samenhangt met vroegpensioen of om gezondheidsredenen. Heel voorzichtig inschat-
tend dat een deel van de mensen die gebruikgemaakt hebben van vroegpensioen dat 
vanwege gezondheidsredenen gedaan hebben, moet geconstateerd worden dat het 
beschikbaar arbeidspotentieel in de huidige groep ouderen relatief beperkt is. In hoofd-
stuk 6 zal hierop verder worden ingegaan.

De zoekintensiteit van zowel ouderen als jongeren blijkt niet heel sterk te verschillen. 
In onderstaande tabel is zichtbaar dat het gemiddeld aantal keer dat werkzoekenden 
de afgelopen maand gesolliciteerd hebben voor alle leeftijdsgroepen vergelijkbaar is. 
Desondanks is de kans op werkhervatting voor ouderen vele malen kleiner dan voor jon-
geren. Serieus zoeken naar een baan is dus van belang, maar zeker niet gegarandeerde 
een sleutel tot succes. Dit plaatst opnieuw een vraagteken bij de mogelijkheden om op 
korte termijn de arbeidsparticipatie van ouderen substantieel te verhogen.
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Tabel 4.16

Aantal sollicitaties van werkzoekenden afgelopen maand naar leeftijd, 2010 

man vrouw totaal

16-24 jaar 5 2 4
25-34 jaar 9 3 5
35-44 jaar 4 4 4
45-54 jaar 5 3 4
55-64 jaar 4 3 3
totaal 5 3 4

Bron scp (a ap’10)

4.5 Conclusies

In het arbeidsmarktbeleid van de afgelopen jaren was duurzame inzetbaarheid een van 
de speerpunten. Onderdeel daarvan was de erkenning van het feit dat werknemers in 
staat moeten zijn succesvol te blijven op de arbeidsmarkt. Hierbij zijn drie aspecten van 
belang: gezondheid, scholing en mobiliteit.

Mobiliteit is van belang, omdat wordt verondersteld dat werknemers die te lang in 
eenzelfde baan of functie blijven op den duur de flexibiliteit en ervaring gaan missen 
om elders te kunnen werken. Vanuit dat standpunt wordt gestreefd naar een hoge mate 
van mobiliteit. Maar niet alleen voor individuele werknemers is mobiliteit van belang. 
Een zekere mate van mobiliteit is ook nodig voor het goed functioneren van de arbeids-
markt. Doordat werknemers mogelijkheden hebben om van baan te veranderen, komt er 
– in elk geval in theorie – een zo goed mogelijke match tussen gevraagde en aangeboden 
kwaliteiten tot stand: werknemers die zich niet op hun plek voelen, zullen van baan ver-
anderen naar een plek waar ze waarschijnlijk beter tot hun recht komen. Op die manier 
draagt mobiliteit bij aan matching tussen vraag en aanbod. Ook verspreiden werknemers 
die van baan veranderen kennis over bedrijven en doen zij nieuwe kennis op. Op die 
manier draagt mobiliteit bij aan vergroting van kennis en productiviteit van individuele 
werknemers, maar ook van bedrijven.

Het Arbeidsaanbodpanel laat zien dat de externe baan-baanmobiliteit al jaren lang rela-
tief stabiel is: 13% van de werknemers kreeg een andere werkgever (al dan niet met een 
vergelijkbare functie). Deze cijfers laten maar relatief weinig fluctuaties zien, en zo er 
sprake is van fluctuaties lijken die vooral een gevolg van conjunctuurschommelingen.

De afgelopen jaren is wel een toename te zien van interne mobiliteit: de mobiliteit 
naar een andere functie bij dezelfde werkgever. In 1994 had ongeveer 9% van de werk-
nemers in de voorafgaande twee jaar een functiewisseling meegemaakt bij de huidige 
werkgever, in 2010 was dat percentage gegroeid tot 18. Deze stijging deed zich bij alle 
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leeftijdscategorieën voor. Het idee dat ouderen nooit van functie veranderen is dus niet 
juist.

In diezelfde periode is een verschuiving opgetreden in de redenen die mensen opgeven 
voor hun mobiliteit: persoonlijke omstandigheden (zoals gezin) worden steeds minder 
genoemd en werkgerelateerde zaken zoals interessanter werk en reorganisaties steeds 
vaker. Het zoeken naar een nieuwe baan hangt dikwijls ook samen met ontevredenheid 
over de huidige baan.

De direct zichtbare effecten van mobiliteit zijn relatief beperkt: 71% van de baan-
wisselaars heeft een nieuwe baan met een vergelijkbaar niveau als de oude. 11% van de 
werknemers accepteert een baan op een lager functieniveau. Werknemers die van baan 
veranderd zijn, hebben een flink grotere kans op dit moment in een tijdelijke baan werk-
zaam te zijn, met name doordat werkgevers nieuwe werknemers bij binnenkomst vrijwel 
altijd een tijdelijke aanstelling bieden.

De kansen op baanverlies en stoppen met werken zijn de afgelopen jaren beïnvloed door 
zowel de conjunctuur (die de kans op werkloosheid vergroot heeft) als de verschuivingen 
in het arbeidsaanbodpatroon van mannen en vrouwen. Mannen werken steeds vaker 
door tot aan hun pensioenleeftijd, waardoor de uitval naar non-participatie afneemt en 
vrouwen werken – alhoewel in deeltijd – steeds vaker door nadat ze kinderen hebben ge-
kregen. Deze beide trends zorgen voor een verlaging van de uitstroom van werknemers, 
wat wellicht heeft bijgedragen aan de afwezigheid van groei in de baanmobiliteit, juist 
omdat baan-baanmobiliteit vaak begint met het ontstaan van een vacature als gevolg 
van uitstroom.

Als mensen eenmaal buiten de arbeidsmarkt staan, is de kans groot dat ze niet meer 
terugkeren. Mensen die zich als werkloos betitelen hebben nog een relatief hoge kans 
om terug te keren (ongeveer de helft van deze groep heeft bij een volgende meting een 
baan gevonden). Mensen die zichzelf als niet-participerend typeren (met name vrouwen 
en oudere mannen) keren maar mondjesmaat terug naar de arbeidsmarkt.

Noten

1 Deze tabel is gebaseerd op de antwoorden op de vraag over functieveranderingen. Dezelfde infor-

matie kan ook gebaseerd worden op de vraag sinds wanneer men in de huidige functie werkzaam 

is. Op basis van dat antwoord (b)lijkt de interne mobiliteit (nieuwe functie bij huidige werkgever) 

groter te zijn: 23% rapporteert dan een nieuwe functie, tegen 18% in deze tabel. Omdat de vraag naar 

aanvangsjaartallen niet in alle jaren gesteld is, is vanwege de vergelijkbaarheid van de cijfers in deze 

tabel gekozen voor de antwoorden t.a.v. veranderingen in de arbeidsmarktsituatie.

2 De vraagstelling is halverwege de periode aangepast: daar waar eerst gevraagd werd naar de achter-

grond van de eerste verandering, wordt nu gevraagd naar de achtergrond van de laatste verandering. 

Ongeveer 20% van de groep werknemers die in 2010 een verandering rapporteert, rapporteert meer 

dan een verandering.
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3 Eigenlijk is het sbc-niveau daarvoor een te grove indeling, en zou gebruikgemaakt moeten worden 

van fijnere meetinstrumenten bijvoorbeeld beroepsprestigeschalen of sociale status. De gerappor-

teerde bewegingen zijn dus een onderschatting van de feitelijke veranderingen, omdat bewegingen 

binnen de afzonderlijke categorieën niet meegeteld worden.
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5 Scholing

In een zich snel ontwikkelende economie voldoet het klassieke model van alleen maar 
scholing voor of aan het begin van de arbeidsloopbaan niet meer. De snelheid waar-
mee kennis veroudert, is de afgelopen decennia namelijk zeker niet minder geworden 
en het is daarom belangrijk dat werknemers gedurende hun gehele loopbaan blijven 
investeren in hun kennis en vaardigheden. Dit is niet alleen in het individuele belang 
van de werknemer, maar ook in dat van de economie als geheel. Vanuit de overheid en 
de sociale partners wordt daarom nadrukkelijk aangegeven dat het volgen van scholing 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is (ser 2011; 
t k 2010/2011c).

Figuur 5.1

Opleidingsniveau van de beroepsbevolking, 1981-2011
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Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking1 is de afgelopen dertig jaar gestaag toe-
genomen, zoals figuur 5.1 laat zien. Jongere generaties zijn al jarenlang hoger opgeleid 
dan oudere generaties (cbs 2012e). Dat heeft positieve effecten voor de economie als 
geheel, maar de concurrentiepositie van individuele werknemers verslechtert als nieuwe 
generaties hoger opgeleid worden. De arbeidsmarktkansen van individuele werk-
nemers hangen immers ook samen met hun relatieve positie ten opzichte van de andere 
werknemers. In een statische arbeidsmarkt is ervaring een alternatief voor opleiding, 
maar tegenwoordig zijn werknemers voor het behoud van hun concurrentiepositie veel 
meer afhankelijk van blijvende scholing. Voor een goed functioneren van de economie 
is het dus niet alleen van belang dat nieuwe generaties goed zijn opgeleid, maar ook 
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(en misschien nog wel meer) dat oudere generaties hun kennisniveau op peil houden. 
Uitgangspunt bij het arbeidsmarktbeleid van de afgelopen jaren is dan ook de notie dat 
zowel werkgevers als werknemers baat hebben bij blijvende scholing.

Bij het bestuderen van arbeidsmarktgerelateerde scholing blijft het altijd lastig om oor-
zaak en gevolg van elkaar te onderscheiden. Zo is het mogelijk dat vooral werknemers die 
in hun loopbaan bedreigd worden scholing gaan volgen. In dat geval zal scholing relatief 
vaak gevolgd worden door ontslag. Als echter met name mensen die een andere baan 
zoeken scholing volgen, wordt scholing relatief vaak gevolgd door een verandering van 
de arbeidsmarktpositie. Een derde mogelijkheid is dat juist de mensen die in een nieuwe 
baan begonnen zijn en daar geconfronteerd worden met een kennisachterstand scholing 
volgen. In dat geval wordt scholing juist voorafgegaan door een verandering van de ar-
beidsmarktpositie. Tot slot kan het volgen van scholing een vast onderdeel uitmaken van 
de functie: zo geldt bijvoorbeeld voor medewerkers in de zorg en in de sector transport 
een wettelijk vastgelegd (bij)scholingsprogramma.

Dit hoofdstuk tracht enig licht te werpen op verbanden tussen de loopbaan van 
werk nemers en hun scholingsinspanningen. Speelt duurzame inzetbaarheid en de toe-
komstige arbeidsmarktpositie inderdaad de rol die er in de maatschappelijke discussie 
van wordt verwacht, of spelen ook andere overwegingen een rol bij het al dan niet vol-
gen van scholing?

Op basis van de gegevens uit het Arbeidsaanbodpanel kunnen we nagaan wie scholing 
gevolgd hebben en hebben we een indicatie van de aard en omvang van deze scholing. 
De aard van de scholing is herleidbaar uit een omschrijving die de respondenten geven 
van hun opleiding, de omvang ervan is (bij benadering) af te leiden uit gegevens over de 
duur van de opleiding.
Deze data geven helaas geen uitsluitsel over de exacte inhoud van de scholing. Binnen 
de gerapporteerde cursussen zal dus de nodige variatie zijn, zowel naar inhoud, als naar 
intensiteit van de scholing. Ook over de reden dat geen scholing wordt gevolgd geven de 
data geen uitsluitsel. We kunnen op basis van onze data dus het ‘wel willen, maar niet 
kunnen’ en het ‘wel kunnen, maar niet willen’ niet van elkaar onderscheiden.

5.1 Scholing van werkenden

Aan zowel werkenden als niet-werkenden is in het Arbeidsaanbodpanel gevraagd of 
ze het afgelopen jaar scholing hebben gevolgd. De vraagstelling maakt daarbij expli-
ciet dat het hier werkgerelateerde scholing betreft en dus bijvoorbeeld geen scholing 
vanwege een hobby. In veel bedrijfstakken is de aanwezigheid van een formeel oplei-
dingsprogramma of een opleidingsbudget bij c ao overeengekomen. Toch blijkt dat in 
veel bedrijven het volgen van een opleiding nog steeds niet tot de ‘dagelijkse routine’ te 
behoren (Josten et al. 2012, § 4.3; t k 2010/2011c).
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Geen problemen met kennis en vaardigheden…
Dat scholing niet altijd deel uitmaakt van de dagelijkse routine, komt wellicht doordat 
zowel werkgevers als werknemers in grote meerderheid geen problemen zien bij de hui-
dige uitoefening van taken. Op basis van gegevens uit het Arbeidsvraagpanel (meting 
2009/2010) is bekend dat slechts 16% van de bedrijven aangeeft dat er werknemers in 
dienst zijn die niet voldoende zijn toegerust voor hun toekomstig functioneren. Binnen 
die bedrijven betreft het 11% van het personeel – dus slechts een zeer kleine minderheid 
van de gehele beroepsbevolking. Werkgevers zien wat dat betreft dus geen probleem met 
hun zittende personeel. Diezelfde conclusie kunnen we trekken op basis van de gegevens 
van werknemers: nog geen 6% van hen ervaart een probleem bij de uitoefening van hun 
functie als gevolg van tekortschietende kennis en vaardigheden. Net als de cijfers over 
het volgen van opleiding zijn ook deze cijfers tamelijk stabiel in de tijd.

… maar wel hoge scholingsdeelname
Toch laten de cijfers zien dat een kleine 40% van de respondenten een vorm van werk-
gerelateerde scholing heeft gevolgd in de twee jaar voorafgaand aan de enquête. 
De respondenten die in loondienst werken scoren daarbij ruim 10 procentpunten hoger 
dan de zelfstandigen (tabel 5.1). Dit achterblijven in scholing van zzp-ers kan op ter-
mijn een risico gaan vormen nu steeds meer bedrijven delen van hun productieproces 
uitbesteden aan ingehuurde krachten. Het niet bijscholen van zzp-ers kan hun con-
currentiepositie op de (middel)lange termijn ernstig verzwakken. Zzp-ers moeten er 
daarom voor waken zelfstandigen zonder scholing te worden.
De in het Arbeidsaanbodpanel gemeten scholingsdeelname wijkt af van de elders 
ge meten scholingsdeelname. Volgens het Arbeidsaanbodpanel heeft zo’n 40% van de 
werk nemers in de afgelopen twee jaar scholing gevolgd, terwijl elders op basis van de 
ebb wordt gerapporteerd dat 20% van de werknemers in de vier weken voorafgaand aan 
de ondervraging scholing heeft gevolgd (Heyma en Van der Werff 2013). Ook onderzoek 
van het roa laat een hogere deelname zien: 55% van de werknemers volgde scholing 
in de twee jaar voorafgaand aan de enquête (Borghans et al. 2011). De context van de 
enquête en de referentieperiode hebben blijkbaar een groot effect op wat respondenten 
aan scholingsactiviteiten rapporteren.

Tabel 5.1

Scholingsdeelname in de afgelopen twee jaar naar arbeidsmarktsituatie, 2004-2010 (in procenten van 

het totaal)

2004 2006 2008 2010

loondienst 49 44 47 46
zelfstandige 29 30 30 35
geen betaald werk, wel op zoek naar werk 33 28 32 37
geen betaald werk, niet participerend 7 6 6 8
totaal 39 36 39 39

Bron: scp (a ap’04-’10)
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Ondanks meer belangstelling blijft scholingsdeelname gelijk
Wat opvalt in de deelnamecijfers in tabel 5.1 is dat hoewel in de discussie over de arbeids-
markt scholing steeds belangrijker wordt, dit niet geleid heeft tot een groter aantal 
mensen dat scholing volgt. Alleen in de jaren negentig heeft een relatief sterke toename 
van de scholing van werkenden plaatsgehad (Van Echtelt en Josten 2012, figuur 5.3). 
Waarom, ondanks de toegenomen aandacht voor scholing, het aandeel van werknemers 
dat scholing volgt niet is toegenomen, is niet duidelijk.

Ouderen volgens steeds vaker scholing
Tabel 5.2 laat zien dat binnen de beroepsbevolking duidelijke verschillen in scholings-
deelname naar leeftijd bestaan. Daar waar van de jongeren bijna de helft deelnam aan 
scholing, was dat voor de ouderen in de beroepsbevolking nog geen kwart. Dat kan 
duiden op een kleiner wordende noodzaak tot scholing (naarmate je langer op de 
arbeidsmarkt bent, wordt de match beter), maar kan ook het gevolg zijn van een simpel 
economisch mechanisme: de kosten van scholing in termen van geld en tijd nemen toe 
met de leeftijd, terwijl de opbrengsten daarmee geen gelijke tred houden.
Wel is het zo dat in de afgelopen jaren de verschillen tussen jongeren en ouderen kleiner 
aan het worden zijn. Daar waar in 2004 ongeveer een op de zeven ouderen scholing volg-
de, is die verhouding inmiddels een op de vijf. Hoewel de absolute aantallen verschillen, 
zijn de cijfers van tabel 5.2 in lijn met de uitkomsten van ander onderzoek naar ‘een 
leven lang leren’ in Nederland (Borghans et al. 2011). Tegenover de stijging van het aantal 
ouderen dat scholing volgt, staat een vermindering van het aantal jongeren dat scholing 
volgt. Een voor de hand liggende verklaring voor deze daling zou kunnen zijn dat jonge-
ren de laatste jaren in toenemende mate in flexibele banen werkzaam zijn. Eerder onder-
zoek liet namelijk zien dat de scholingsdeelname in deze banen lager is dan in reguliere 
banen (Fouarge en De Grip 2011). Ook hierdoor worden de verschillen tussen ouderen en 
jongeren steeds kleiner.

Tabel 5.2

Scholingsdeelname in de afgelopen twee jaar naar leeftijd, 2004-2010 (in procenten van het totaal)

2004 2006 2008 2010

16-24 jaar 62 47 56 49
25-34 jaar 52 48 48 48
35-44 jaar 43 38 43 43
45-54 jaar 35 36 38 39
55-64 jaar 15 16 20 22
totaal 39 36 39 39

Bron: scp (a ap’04-’10)

Die afnemende verschillen tussen jongeren en ouderen zijn ook een gevolg van het feit 
dat ouderen steeds vaker en steeds langer op de arbeidsmarkt actief blijven, en hierdoor 
vaker deelnemen aan scholing. Daarnaast zal een generatie-effect meespelen: een steeds 
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groter deel van de ouderen is zich er al vanaf het begin van de loopbaan van bewust dat 
scholing een vast onderdeel van de loopbaan behoort te zijn. Ten slotte zal een deel van 
het afnemen van het verschil te herleiden zijn tot het feit dat het opleidingsverschil tus-
sen ouderen en jongeren aan het afnemen is. De huidige generatie jongeren is niet hoger 
opgeleid dan de generatie daarboven, waardoor het generatiegebonden opleidings-
verschil tussen ouderen en jongeren de komende jaren zal gaan verdwijnen (Herweijer 
2010). Het volgen van opleidingen komt met name voor bij de hogere opleidingsniveaus. 
Omdat ouderen steeds hoger opgeleid zijn, zal hun deelname aan (bedrijfs)opleidingen 
en cursussen ook toenemen en zullen generatieverschillen in scholingsdeelname klei-
ner worden.

Scholingsdeelname verschilt per sector
Het effect van de huidige economische crisis op het volgen van scholing door werk-
nemers is tweeledig. Enerzijds zijn er bedrijven die nu ruimte (vooral qua tijd) zien 
waarin personeel bijgeschoold kan worden. Dit effect speelde een rol in de jaren 2008-
2009, toen een aantal met name grotere bedrijven zijn personeel niet ontsloeg, maar 
de vrijgekomen tijd van de medewerkers benutte door hen scholing te doen volgen. 
Anderzijds neemt als gevolg van de voortdurende crisis de financiële ruimte om werk-
nemers scholing te laten volgen af. Kijkend naar de scholingsdeelname naar sector in 
tabel 5.3 ligt het voor de hand te veronderstellen dat de financiële ruimte een belangrij-
ker verklaringsgrond is dan de beschikbare tijd: sectoren die sinds 2008 hard geraakt zijn 
door de crisis – zoals de bouw, de handel en de zakelijke dienstverlening – laten over de 
jaren tussen 2008 en 2010 namelijk een flinke terugval zien in de scholingsdeelname. 
Bij sectoren waar opleidingen vrij sterk gereguleerd zijn, zoals in de zorg en de over-
heid, zien we veel minder teruggang. In de transportsector zien we iets wat minder in dit 
plaatje past: hoewel deze sector flink geraakt is door de crisis lijkt de scholingsdeelname 
daaronder niet te lijden. Dit valt mede te verklaren uit de Nederlandse en Europese wet-
geving ten aanzien van verplichte bijscholing van beroepschauffeurs. Het niet voldoen 
aan deze scholingsverplichting kan leiden tot het intrekken van de rijbevoegdheid. De 
scholingsdeelname in deze sector kan daarom niet of slechts in beperkte mate worden 
teruggebracht.

Opvallend is ook de relatief grote teruggang van de scholingsdeelname in de sector 
onderwijs sinds 2004. De voortdurende druk op de financiële ruimte van de sector lijkt 
voor alle leeftijdsgroepen de scholingsdeelname kleiner te maken. Bovendien is de sec-
tor onderwijs een vergrijzende sector, en oudere werknemers volgen over het algemeen 
minder scholing dan jongere werknemers. Aan de andere kant: in het onderwijs is het 
volgen van scholing vrij sterk gereguleerd via de arbeidsvoorwaarden, waardoor je zou 
verwachten dat de scholingsdeelname relatief beperkt en bovendien met enige vertra-
ging reageert op de verslechterde economische omstandigheden.
Overigens is dit ook juist een punt waar de manier van bevraging invloed kan hebben op 
de uitkomsten van het onderzoek: als opleiding in de vorm van bijvoorbeeld studiedagen 
een integraal onderdeel vormt van het werk en door de respondenten niet als scholing 
wordt gezien, zou sprake kunnen zijn van onderrapportage.
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Tabel 5.3

Scholingsdeelname in de afgelopen twee jaar naar sector, 2004-2010 (in procenten van het aantal 

werknemers per sector)

2004 2006 2008 2010

landbouw 37 29 34 41
industrie 40 33 31 36
bouwnijverheid 51 37 43 39
handel, horeca en reparatie 37 34 35 26
transport 38 28 38 39
zakelijke dienstverlening 52 49 49 44
zorg en welzijn 51 46 50 55
overige dienstverlening 41 40 44 41
overheid 57 59 58 54
onderwijs 61 55 54 53
totaal 48 43 46 45

Bron: scp (a ap’04-’10)

5.2 Aard en inhoud van de scholing

Het volgen van scholing is over het algemeen nuttig. Scholing houdt de kennis van 
medewerkers bij de tijd en draagt daarmee bij aan hun functioneren – nu, maar ook 
later in hun loopbaan. Het is echter niet duidelijk of dat voor alle vormen van scholing 
geldt. Vooral de vraag of scholing gericht is op het functioneren op de korte dan wel de 
langere termijn is daarbij relevant. Bestaat de scholing uit korte specialistische cursus-
sen of worden er ook algemenere cursussen gegeven die de werknemer breder inzetbaar 
en daardoor ‘weerbaarder’ maken op de arbeidsmarkt? Het Arbeidsaanbodpanel betreft 
behalve de deelname ook de aard (niveau en richting) en de omvang van de gevolgde 
cursussen. Omdat het cbs de onderwijsindeling in 2008 heeft aangepast, waardoor 
de enquêtegegevens van de jaren 2008 en 2010 onderling niet goed vergelijkbaar zijn, 
gebruiken we in deze paragraaf alleen gegevens uit 2010.

Scholing heel vaak niet gericht op niveauverhoging,…
Veel werkgevers geven aan dat het niveau van hun werknemers niet voldoet aan de eisen 
die het werk dat zij verrichten stelt (Josten et al. 2012). Het volgen van een opleiding zou 
kunnen bijdragen aan het verhogen van dat niveau. In tabel 5.4 hebben we het niveau 
van de recent gevolgde scholing afgezet tegen het niveau van de hoogst voltooide (dag)
opleiding. Daartussen blijkt nauwelijks een verband te bestaan: veruit de meeste cursus-
sen en opleidingen die gevolgd worden hebben een mbo-niveau (44%). Kijken we naar 
het oorspronkelijke opleidingsniveau van de werknemer, dan blijkt dat dit niet alleen 
voor het totaalcijfer geldt, maar ook voor de afzonderlijke groepen werknemers. De eni-
ge uitzondering daarop is het hbo-niveau: de meeste hbo-ers volgen cursussen op hun 
eigen niveau. Zelfs door wo-werknemers wordt het vaakst een opleiding op mbo-niveau 
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gevolgd. De helft van de gerapporteerde cursussen duurde bovendien slechts enkele 
dagen. Dat lijkt erop te duiden dat de meeste cursussen (kortdurende) vakcursussen zijn 
(deze worden door het cbs geplaatst op mbo-niveau).2 Het aantal werknemers dat daar-
entegen scholing volgt om het opleidingsniveau te verhogen is beperkt.

Tabel 5.4

Relatie tussen oorspronkelijke opleidingsniveau en het niveau van de gevolgde cursus, 2010

niveau gevolgde cursus

vmbo mbo hbo wo totaal

vmbo 38 47 14 0 100
mbo 25 56 16 2 100
hbo 9 33 47 10 100
wo 8 34 31 27 100
totaal 18 44 29 9 100

Bron: scp (a ap’10)

… en ook niet op het leren van een ander vak
Mensen worden niet alleen verondersteld weerbaarder te worden op de arbeidsmarkt 
door een hoger opleidingsniveau, maar ook door opleidingen te volgen buiten hun 
oorspronkelijke vakrichting. Deze verbreding verhoogt namelijk hun kansen om een 
nieuwe baan te vinden. We moeten daarom ook bezien in hoeverre de richting van de 
opleiding overeenkomt met de richting van de hoogste opleiding. In de onderstaande 
tabel is te zien dat voor het merendeel van de gerapporteerde opleidingen van wer-
kenden deze richtingen met elkaar overeenkomen. Er zijn wel enkele uitzonderingen: 
vooral op leidingen in het economisch segment worden veel gevolgd door mensen die 
oorspronkelijk in een ander vakgebied zijn opgeleid. Een belangrijke verklaring daarvoor 
is dat cursussen leidinggeven, bedrijfsvoering en bedrijfsadministratie – vaardigheden 
waaraan in alle sectoren behoefte is – in het segment ‘economie’ worden geclassificeerd. 
Voor het overige zien we vooral dat mensen zich verder scholen in de richting waarin ze 
al opgeleid zijn.
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Tabel 5.5

Oorspronkelijke opleidingsrichting en de richting van de gevolgde cursus, 2010

richting gevolgde cursus
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algemeen onderwijs 4 4 9 29 15 7 3 2 17 2 6 100
leraren 2 42 22 13 7 2 2 1 10 0 0 100
sociale wetenschappen 1 14 28 18 3 9 4 1 19 2 1 100
economie 3 2 11 52 11 6 3 0 7 1 4 100
juridisch 0 0 21 23 41 0 3 8 5 0 0 100
wis/natuurkunde 0 5 11 35 6 24 12 3 4 0 0 100
techniek 1 3 6 18 13 11 31 4 6 1 6 100
agrarisch 0 3 0 27 12 18 9 22 3 0 7 100
gezondheidszorg 1 6 8 16 11 3 1 1 53 0 0 100
horeca 6 0 8 33 12 0 4 0 0 34 3 100
transporta – – – – – – – – – – – –
overig/onbekend 10 14 7 28 7 5 5 2 8 3 12 100
totaal 2 8 12 26 12 7 7 2 20 2 3 100

a Het aantal waarnemingen bedraagt hier minder dan twintig.

Bron: scp (a ap’10)

Omdat werknemers niet altijd werken in de sector waar ze oorspronkelijk voor zijn opge-
leid, wordt in tabel 5.6 ook de cursusrichting naar economische sector getoond. Ook als 
de cijfers op deze manier gepresenteerd worden, blijkt dat in veel gevallen vooral specia-
lisatie en/of bijscholing plaatsvindt. Zo betreft in de gezondheidszorg meer dan de helft 
van de cursussen de richting gezondheid en in de transportsector 30% van de cursussen 
de richting transport.
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Tabel 5.6

Richting van de gevolgde cursus naar sector, 2010

richting van de gevolgde cursus
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landbouwa – – – – – – – – – – – –
industrie 0 2 2 35 12 12 24 5 1 1 6 100
bouwnijverheid 0 2 1 24 26 3 35 1 2 0 5 100
handel, horeca en reparatie 2 1 12 32 4 3 11 1 14 17 4 100
transport 3 2 17 10 15 2 10 0 8 2 30 100
zakelijke dienstverlening 3 2 12 45 10 12 7 2 4 1 1 100
zorg en welzijn 2 6 10 14 8 4 1 1 54 0 1 100
overige dienstverlening 0 4 11 27 21 8 7 5 11 4 0 100
overheid 4 2 12 29 25 9 6 4 7 0 3 100
onderwijs 2 39 22 14 6 3 0 0 12 0 0 100
totaal 2 8 12 25 12 7 7 2 20 2 3 100

a Het aantal waarnemingen bedraagt hier minder dan twintig.

Bron: scp (a ap’10)

Scholing lijkt vooral op de huidige beroepspraktijk gericht
Uit de voorgaande tabellen blijkt allereerst dat er relatief veel scholing plaatsvindt. 
Bovendien geldt dat een zeer groot deel van de cursussen gericht is op het huidige werk 
en vakgebied: de meeste cursussen zijn bedoeld om bestaande kennis verder uit te bou-
wen. Of en in hoeverre deze cursussen en opleidingen bijdragen aan een duurzamere 
inzetbaarheid of aan een beter arbeidsperspectief voor de betreffende werknemers is een 
vraag die niet zonder meer beantwoord kan worden. Cursussen die vooral gericht zijn op 
de huidige baan vergroten weliswaar de relevante en recente kennis en zijn daarmee dus 
positief voor de loopbaan van de cursist, maar leiden ook tot een grotere specialisatie. 
Specialisatie is nodig voor werknemers om te kunnen groeien in hun functie. Dat maakt 
interne, maar ook externe mobiliteit mogelijk. Daar staat echter tegenover dat een te 
hoge mate van specialisatie ook een beperking kan vormen als werknemers een baan 
buiten hun oorspronkelijke beroep of sector moeten gaan zoeken. Investeren in een 
functie buiten het huidige bedrijf is voor een werkgever uiteraard maar in beperkte mate 
interessant, waarmee de verantwoordelijkheid voor een goede balans tussen specialisa-
tie en verbreding vooral bij de werknemers zelf ligt.
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5.3 Wie volgen er scholing?

De positie van de werknemer op de arbeidsmarkt en de noodzaak om een concurrerende 
economie te blijven, worden regelmatig genoemd als redenen voor de overheid om te 
bevorderen dat werknemers zich blijven scholen. In de paragrafen hiervoor werd dui-
delijk dat veel scholing plaatsvindt in de vorm van vakcursussen, vooral gericht op de 
huidige baan.

Scholing als ‘werkverzekering’…
De afgelopen jaren werd in het beleid in toenemende mate naar voren gebracht dat 
scholing niet alleen vanuit het perspectief van het huidige werk zou moeten plaats-
vinden, maar ook – en misschien nog wel meer – vanuit het arbeidsmarktperspectief 
van de werknemer. Het blijvend leren geeft de werknemer de mogelijkheid om beter te 
functioneren op zijn huidige plek, maar vergroot ook zijn mogelijkheden om bij even-
tueel baanverlies sneller een nieuwe baan te vinden en daardoor in het eigen kunnen 
onderhoud te voorzien zonder een beroep te hoeven doen op de sociale voorzieningen 
(t k 2002/2003b; 2010/2011d; 2011/2012d). Vanuit die gedachte zou scholing ook een aan-
dachtspunt moeten zijn voor individuele werknemers die in hun huidige functie minder 
goed voldoen, of die om andere redenen een groter risico lopen om binnenkort een 
nieuwe baan te moeten zoeken.

… leidt tot meer scholing bij hoger risico?
Als scholing inderdaad een methode is die wordt gebruikt om de arbeidsmarktperspec-
tieven te verbeteren, dan zouden mensen met een hoger risicoprofiel ook een hogere 
deelname aan scholing moeten kennen. De factoren die dat risicoprofiel bepalen zijn 
bekend: ouderen en lager opgeleiden hebben een grotere kans om hun baan te ver-
liezen. Datzelfde geldt voor mensen in sectoren die het economisch moeilijk hebben 
(of in bedrijven waar het niet goed gaat, maar daarover hebben we vanuit het Arbeids-
aanbodpanel geen gegevens). Ook een mismatch in de huidige functie levert een grotere 
kans om (al dan niet gedwongen) een andere werkplek te moeten zoeken. Te denken 
valt hierbij aan mensen die ontevreden zijn in hun huidige functie of daarin problemen 
ondervinden. Tot slot zijn er werknemers, meestal vrouwen, die hun loopbaan lan-
gere tijd onderbroken hebben vanwege zorg voor anderen (meestal kinderen). Al deze 
mensen zouden dus vanuit het standpunt van duurzame inzetbaarheid een hogere 
scholingsdeelname moeten hebben, omdat juist zij een hoog risico op werkloosheid of 
loopbaanonderbreking hebben.

Omdat veel van deze individuele factoren onderling samenhangen, hebben we een 
multivariate analyse nodig om te zien welke factoren de kansen op het volgen van scho-
ling (of juist de risico’s van het niet volgen van scholing) beïnvloeden. In tabel 5.7 staat 
een samenvatting van de resultaten. De volledige schattingsresultaten zijn te vinden in 
tabel B.12 in bijlage B (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Omdat 
niet alle gegevens beschikbaar waren voor het jaar 2004 hebben we gegevens gebruikt 
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vanaf 2006. Bij de analyse corrigeerden we ook voor enkele factoren die in zekere zin 
concurrerend zijn met werk en scholing, namelijk ziek zijn en voor anderen zorgen.

Meeste scholing juist bij laag risico
Uit de schattingen blijkt dat de scholingsdeelname afneemt met de leeftijd van de 
betrokken werknemer. Juist oudere werknemers, die het grootste risico lopen op lang-
durige werkloosheid na baanverlies, volgen de minste scholing. Ook lager opgeleiden 
blijken significant minder scholing te volgen. Wellicht is dit het gevolg van het feit dat 
voor laagopgeleiden werk en opleiding zozeer aan elkaar gekoppeld zijn dat er voor het 
volgen van scholing geen aanleiding is zonder dat er een verandering van baan of functie 
heeft plaatsgehad. Ook is denkbaar dat zich op dit niveau relatief weinig veranderingen 
op de werkvloer voordoen, terwijl de arbeidsmarkt voor met name hoger opgeleiden 
steeds dynamischer wordt.

Geen duidelijk verband tussen flexibele schil en scholing…
Vaak wordt gesteld dat mensen in de flexibele schil minder scholing volgen. Onze ana-
lyse laat zien dat de werkelijkheid waarschijnlijk genuanceerder is. Ook ander onderzoek 
wijst in die richting (Heyma en Van der Werff 2013). Werknemers in tijdelijke dienst (al 
dan niet met uitzicht op een vast dienstverband) volgen niet minder scholing dan werk-
nemers in vaste dienst. Wel bevestigt de multivariate analyse de bevinding uit de vorige 
paragraaf dat zelfstandigen aanzienlijk minder scholing volgen dan werknemers in loon-
dienst. De groep echter die het minst deelneemt aan scholing, is de groep die aangeeft 
een ‘niet-regulier’ contract te hebben, zoals oproepcontracten en nul-urencontracten.

… maar juist deeltijders volgen minder scholing
Wat onze schattingen wel laten zien, is dat er minder scholing gevolgd wordt door deel-
tijders dan door werknemers die een volledige werkweek voor hun rekening nemen. 
Daar waar deeltijders in de meeste aspecten van hun werk gelijk worden behandeld 
aan voltijd-werknemers, blijkt dat in elk geval op het terrein van scholing anders uit te 
pakken. Deeltijders nemen significant minder deel aan scholing dan voltijders. Dat is 
gegeven het aantal deeltijders in de economie een punt dat aandacht verdient, zeker 
omdat deeltijdwerk relatief veel voorkomt bij vrouwen. Juist deze groep heeft een 
verhoogd risico op uitval uit de arbeidsmarkt. Dit leidt tot achterstand in termen van 
inkomen en functieniveau. Het feit dat onder deeltijders minder scholing wordt gevolgd, 
zal deze achterstand alleen maar verder vergroten.

Scholing valt vaak samen met andere baan
Dat opleiding en wisseling van baan sterk samenhangen, wordt duidelijk uit de schat-
tingen van het effect van een recente baanwissel: mensen die recent van baan gewisseld 
zijn, hebben vaker dan gemiddeld ook recent een opleiding afgerond. De data laten geen 
nadere analyse toe van de richting van dit verband: van beide gebeurtenissen is slechts 
bekend dat ze zich in de twee jaar voorafgaand aan de enquête hebben voorgedaan. 
Ook dit versterkt het beeld dat scholing vooral gekoppeld is aan de uitoefening van 
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de huidige functie. De hogere scholingsdeelname van baanwisselaars is dan blijkbaar 
onderdeel van een inwerktraject.

Thuissituatie zit scholing niet in de weg
De schattingsresultaten lijken er niet op de duiden dat taken thuis (kinderen, mantel-
zorg, vrijwilligerswerk) het volgen van scholing verhinderen. Mensen die deze taken 
hebben, volgen niet minder scholing dan anderen. Wel zou sprake kunnen zijn van een 
indirect effect: als zij besloten hebben om in deeltijd te werken om een betere aan-
sluiting tussen hun werk- en privézaken te bewerkstelligen, zal het deeltijdkarakter van 
hun werk ertoe leiden dat ze minder scholing volgen.

Tabel 5.7

Kans op het volgen van scholing door werkenden, 2006-2010

teken van effecta

geslacht (vrouw=1) 0
leeftijd –
periode 0
opleidingsniveau +
arbeidsmarktsituatie recent veranderd +
sector

handel, horeca en reparatie –
zorg en welzijn +
onderwijs +

bedrijfsomvang +
aspecten contract

niet-regulier contract –
zelfstandig werkzaam –
deeltijd –

kennis en vaardigheden
aansluiting kennis/vaardigheden +
probleem met aansluiting +

tevredenheid met baan +
oordeel: hoog loon –
inschatting werkzekerheid 0
op zoek naar nieuwe baan 0
op zoek geweest naar nieuwe baan +
gezondheid 0
kinderen jonger dan 12 jaar 0
mantelzorg +
vrijwilligerswerk 0

a Tekens gebaseerd op probitschatting van de kans op scholing. In de analyse worden kenmerken op 
meetmoment t-1 gerelateerd aan de kans scholing op meetmoment t.

’0’ geen significant effect, ‘+’positief effect ‘-’ negatief effect, beide op 10% significantieniveau.

Bron: scp (a ap’04-’10)
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Scholing wordt niet proactief ingezet…
De resultaten in tabel 5.7 suggereren eerder een afwachtende dan een proactieve hou-
ding van werknemers ten aanzien van scholing. Respondenten die een nieuwe baan 
zoeken of verwachten het komende jaar werkloos te worden volgen niet meer scholing 
dan anderen. Ook ontevredenheid met de huidige baan blijkt geen reden tot het volgen 
van scholing. Juist werknemers die recent een baanwisseling hebben gehad, hebben een 
hogere scholingsdeelname. Dat lijkt een bevestiging van de veronderstelling dat scho-
ling voor werknemers (en wellicht ook werkgevers) pas relevant wordt als sprake is van 
een baanwisseling: dan is bekend over welke vaardigheden de werknemer moet beschik-
ken en is gerichte scholing mogelijk. Omdat tot die tijd een directe scholingsprikkel 
ontbreekt, zou vanuit het perspectief van employability dus wel eens te weinig scholing 
kunnen plaatsvinden.

… maar vooral om mensen beter te maken in hun huidige baan
Scholing lijkt vooral gericht te zijn op de dagelijkse praktijk van het beroep, en niet op 
het oplossen van (acute of verwachte) problemen. Aansluitingsproblemen tussen werk 
en vaardigheden worden blijkbaar niet opgelost door het volgen van scholing, maar 
door het veranderen van baan of functie. Daar waar het grote problemen betreft lijkt dat 
inderdaad een goede strategie: iemand met een functie die helemaal niet aansluit bij zijn 
capaciteiten zal heel veel scholing nodig hebben om goed te kunnen gaan functioneren. 
Als sprake is van kleinere problemen is scholing – in elk geval op papier – een betere 
oplossing dan een baanverandering. Toch lijken ook kleinere problemen de scholings-
kans niet te vergroten. Blijkbaar is scholing voor individuele werknemers en werkgevers 
een te ingewikkeld instrument om een mismatch tussen gevraagde en aangeboden 
vaardigheden op te lossen. Dat roept de vraag op of ‘een leven lang leren’ met het oog op 
duurzame inzetbaarheid wel vormgegeven en uitgevoerd kan worden door individuele 
werknemers en werkgevers. Tegelijkertijd roept het de vraag op of beleid dat inzet op 
scholing via werkgevers en werknemers ooit het effect zal krijgen dat er van gehoopt 
wordt.

5.4 Effecten van scholing

In alle discussies over het volgen van scholing wordt benadrukt dat het eerst (en mis-
schien wel vooral) de verantwoordelijkheid van de werknemer is om zich te blijven 
scholen en dat werknemers die geen scholing volgen een groot risico lopen. Daar-
naast wordt gewezen op de voordelen van scholing voor de werkgever: door te blijven 
investeren in zijn medewerkers verzekert deze zich van goed opgeleid personeel. Beleids-
maatregelen van de overheid gaan daarom uit van nut en noodzaak van scholing voor 
zowel de werknemer als de werkgever (t k 2010/2011c). De vraag is echter of dat nut voor 
de betrokkenen op korte termijn zichtbaar is. Als scholing geen direct positief effect 
heeft, zal de animo van werknemers en werkgevers om een deel van hun middelen in te 
zetten voor scholing niet zo groot zijn.
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Om na te gaan of er directe incentives voor de werknemers zijn om een opleiding te 
volgen, schatten we een aantal modellen die de effecten tonen van het volgen van scho-
ling op het behoud van werk, de hoogte van de jaarlijkse loonstijging en de kans op 
verkrijgen van een vaste aanstelling. In tabel 5.8 worden de verkorte resultaten van deze 
analyse getoond (de volledige resultaten zijn te vinden in tabel B.13 in bijlage B, te vinden 
via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). In deze analyses wordt de situatie van de 
werknemer in het ene jaar gerelateerd aan de kenmerken bij de vorige meting en het vol-
gen van scholing in het recente verleden. Het is lastig om de uitkomsten te interpreteren 
als een causaal verband. Weliswaar kan werkbehoud of een loonstijging in de tijd volgen 
op het volgen van scholing, maar het is niet gezegd dat het een heeft geleid tot het ander. 
Het volgen van scholing en baanbehoud kunnen bijvoorbeeld ook beide onderdeel zijn 
van een afspraak tussen werkgever en werknemer.

Tabel 5.8 

Effecten van scholing op het behoud van werk, loon en aanstellingsvorm, 2004-2010a

kans op behoud 
betaald werk 
( gegeven betaald 
werk in vooraf-
gaande meting) omvang loonstijging

kans op vast werk 
(gegeven tijdelijke 
aanstelling in voor-
afgaande meting)

leeftijd
15-24 jaar 0 + 0
25-34 jaar 0 + 0
35-44 jaar ref. ref. ref.
45-54 jaar 0 0 0
55-64 jaar – – 0

scholing
scholing gevolgd 0 + 0
scholing en 55-64 jaar + b a

geslacht (vrouw = 1) – 0 0
jaar

2006 ref. ref. ref.
2008 + + 0
2010 0 0 0

opleidingsniveau
basisonderwijs 0 0 0
vmbo 0 0 0
mbo ref. ref. ref.
hbo 0 0 0
wo 0 + 0
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Tabel 5.8 (vervolg)
kans op behoud 
betaald werk 
( gegeven betaald 
werk in vooraf-
gaande meting) omvang loonstijging

kans op vast werk 
(gegeven tijdelijke 
aanstelling in voor-
afgaande meting)

nieuwe baan a 0 –
sector 0 0 0
omvang bedrijf

1-25 medewerkers ref. ref. ref.
25-100 medewerkers 0 0 +
100-250 medewerkers 0 + 0
> 250 medewerkers 0 + 0

aanstelling
vast ref. ref. b

tijdelijk, met uitzicht op vast – 0 ref.
tijdelijk – 0 –
anders – 0 –
zelfstandig – 0 –

deeltijd 0 – 0
aansluiting werk-kennis

goed ref. ref. ref.
redelijk 0 0 0
matig 0 0 0
slecht – 0 0

aansluiting wordt ervaren als probleem 0 0 0

a Geschatte richting van het effect. In de analyse worden kenmerken op meetmoment t-1 gerelateerd 
aan de kans scholing op meetmoment t. ‘ref’. geeft de gehanteerde referentiecategorie aan.

b Deze variabele is niet opgenomen.
'0’ geen significant effect, ‘+’positief effect ‘-’ negatief effect, beide op 10% significantieniveau.

Bron: scp (a ap’02-’10)

Weinig zichtbare effecten van scholing op korte termijn…
Uit de resultaten blijkt dat op de korte termijn scholing geen direct meetbaar effect heeft 
voor de individuele werknemer. Deze afwezigheid van meetbaar effect is in zekere zin 
verontrustend. Als het rendement van scholing in de praktijk niet duidelijk zichtbaar is 
(en onze resultaten suggereren dat wel), zullen werknemers niet snel geneigd zijn hierin 
geld en tijd te investeren. Een investering wordt immers pas gedaan als het verwachte 
rendement hoog genoeg is.

… maar bij ouderen gaat scholing vaker samen met behoud van werk
Er is echter een uitzondering op deze afwezigheid van meetbare effecten. Het volgen 
van scholing door oudere werknemers heeft een (beperkt) positief effect. De kans op 
werkbehoud neemt flink af naarmate men ouder wordt, maar recente scholing doet dit 
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leeftijdseffect gedeeltelijk teniet. Ofwel: oudere werknemers die recent scholing gevolgd 
hebben, blijven langer werkzaam. De richting van de causaliteit is echter onderwerp 
voor nadere studie. Nemen ouderen vaker deel aan scholing omdat ze nog werken, of 
werken ze juist langer door als gevolg van hun hogere scholingsdeelname?

Geen effect, geen incentive, dus te weinig scholing?
De resultaten van de analyse leiden tot de conclusie dat er wellicht een probleem is. 
Bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleid personeel, en geven aan dat er gebrek 
is aan goed opgeleid arbeidsaanbod. Daarom valt te verwachten dat het volgen van 
een opleiding voor werknemers rendeert in de vorm van een grotere werkzekerheid. 
In alle discussies over blijvende scholing wordt benadrukt dat het juist deze individuele 
 voordelen voor werknemers zijn die hen ertoe moeten (en ook zullen) bewegen om in 
scholing te investeren. Onze resultaten lijken er echter op te duiden dat de voordelen 
(in termen van aanstelling en beloning) van scholing voor individuele werknemers zeer 
beperkt zijn. Als dat zo is, zal er waarschijnlijk te weinig scholing plaatsvinden. Blijk-
baar delen individuele werknemers te weinig mee in het langetermijnrendement dat 
blijvende scholing voor de economie heeft. Dat roept dan vervolgens de vraag op hoe 
werknemers ertoe gebracht kunnen worden om meer te investeren in hun eigen om-, 
 her-, en bijscholing.

5.5 Informatieprobleem en verantwoordelijkheidsverdeling

Los van het hiervoor gesignaleerde probleem van lage (of slecht zichtbare) kortetermijn-
rendementen die met het volgen van scholing kunnen worden behaald, zou er nog een 
tweede probleem kunnen zijn dat de scholingsdeelname beperkt. Het volgen van scho-
ling om de toekomstige arbeidsmarktpositie op peil te houden (of, vanuit de werkgever 
geredeneerd, het opleidingsniveau van het personeel aan te laten sluiten op de gevraag-
de kwalificaties) vereist een antwoord op de vraag aan welke kwaliteiten over enige jaren 
behoefte is op de arbeidsmarkt. Dat is informatie waaraan mensen behoefte hebben bij 
het nemen van beslissingen over zowel hun initiële opleiding als over scholing later in 
hun loopbaan.

Inzicht in toekomst ontbreekt…
In de dagelijkse gang van zaken blijkt doorgaans vrij duidelijk welk soort scholing er nu 
nodig is: als kennisgebrek het functioneren belemmert, is meestal wel duidelijk op wel-
ke terreinen die kennis moet worden bijgespijkerd. Bij de keuze van scholing die vooral 
op langere termijn nuttig zal blijken, speelt echter wel een ernstig informatieprobleem: 
niemand weet wat er over een aantal jaren nodig is. Werkgevers en werknemers zullen 
die vraag verschillend benaderen, want beiden zullen in de regel verschillende belangen 
hebben en verschillende inschattingen maken. Ook zal het relatief lage gebruik van 
pop’s en functioneringsgesprekken (met name in kleineren bedrijven) waar juist ook de 
(middel)langetermijn perspectieven van de werknemers centraal zouden moeten staan, 
draagt niet bij aan het beeld dat werknemers hebben van de hoeveelheid en soort scho-
ling die ze in de toekomst nodig hebben.
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Bovendien zullen werkgevers de, vrij goed te bepalen, kortetermijnkosten van de scho-
ling (in termen van verloren productiecapaciteit, hogere lonen en de kosten van de 
opleiding zelf ) afwegen tegenover onzekere opbrengsten: zal de werknemer inderdaad 
productiever zijn, zal de werknemer na de opleiding nog lang bij het bedrijf werk-
zaam zijn? Ook voor de werknemer zijn er grote onzekerheden op de langere termijn. 
Zal het volgen van een opleiding inderdaad leiden tot een grotere baanzekerheid, zal de 
werk gever inderdaad overgaan tot betaling van een hoger loon? Hoe lang zal het dienst-
verband nog duren, en loont een investering in bedrijfsspecifieke cursussen of kan beter 
geïnvesteerd worden in een opleiding die ook buiten het bedrijf haar vruchten afwerpt?

… daardoor is scholing vooral gericht op de nabije toekomst
Op de korte termijn liggen scholingsprogramma’s en scholingsbeleid gewoon vast als 
onderdeel van de routinematige gang van zaken. De cursus is vastgelegd in het proto-
col, en wordt gevolgd met of zonder directe noodzaak. Door de grote onzekerheden ten 
aanzien van de langere termijn die hier aan de orde zijn, zal de focus van beide partijen 
vooral op de korte termijn liggen, en daarmee zal een scholingsperspectief op de langere 
termijn een kleinere rol spelen dan wellicht noodzakelijk is.
Dit probleem ten aanzien van de noodzaak en timing van scholing met het oog op de 
langere termijn, en de daarmee gepaard gaande risicoverdeling roept de vraag op of 
hiervoor nieuwe instituties moeten worden ontwikkeld.
Werkgevers passen zich immers sneller aan wisselende omstandigheden aan door werk-
nemers te ontslaan of kortlopende contracten te geven in plaats van ze bij te scholen. 
Zodra voor de betrokken werknemers duidelijk wordt dat hun ‘kunstje’ niet lager nodig 
is, ontbreekt hen de tijd om te herscholen, en is de meest efficiënte oplossing voor hen 
om te zoeken naar een andere werkgever die behoefte heeft aan hetzelfde `kunstje’. 
Deze werknemer zal maar moelijk aan scholing toekomen, en op die manier een heel 
groot en misschien wel te groot risico dragen (Trouw 2012).

Geen kosten voor werknemer, daarom ook geen rendement?
De analyse in de voorgaande paragrafen laat zien dat er sprake lijkt te zijn van een 
relatief afwachtende houding van werknemers ten opzichte van het gaan volgen van 
scholing, en een relatief laag direct meetbaar rendement voor de werknemer. Het feit 
dat er des ondanks toch relatief veel geschoold wordt, zou er op kunnen duiden dat 
voor werkgevers de investering in een bedrijfsgerichte opleiding voor hen wel rendeert. 
De werkgever investeert dan in cursussen die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld veran-
deringen in productieprocessen of procedures van het bedrijf: het betreft scholing die 
min of meer gekoppeld is aan een specifiek bedrijf, en op die manier voor de werknemer 
een ‘onderdeel’ vormt van de baan. De scholing is daarmee veel minder gericht op het 
versterken van het loopbaanperspectief van de betreffende medewerker. Daarmee is de 
werkgever de bepalende, en waarschijnlijk ook de betalende partij geworden.
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Tabel 5.9

Verdeling van kosten tussen werkgever en werknemer, 2010 (in procenten van het totaal)

kosten betaald door

werknemer werkgever gedeeld uw v anders totaal

in vrije tijd 11 15 1 1 2 31
in werktijd 2 40 0 0 1 43
deels in werktijd 2 23 1 0 1 26
totaal 14 78 3 1 4 100

Bron: scp (a ap’10)

Tabel 5.9 laat zien hoe de verdeling van de kosten was voor de cursussen tussen 2008 
en 2010, maar dezelfde gegevens uit eerdere jaren tonen een vergelijkbaar beeld.3 Het 
merendeel van de cursussen wordt in werktijd gevolgd, en ook de directe cursuskosten 
komen in de meeste gevallen voor rekening van de werkgever. In de kostenverdeling is 
de afgelopen jaren geen ontwikkeling te zien. De aandacht voor individuele ontplooiing 
met het oog op duurzame inzetbaarheid heeft dus weinig gevolgen gehad voor het ge-
drag van werknemers: ze zijn niet naast hun baan bezig met het volgen van cursussen om 
ook voor andere werkgevers interessant te zijn of te worden.

Deze kostendeling bevestigt daarmee het beeld dat scholing vooral gericht is op de hui-
dige baan, waarbij de werkgever de kosten draagt en ook de opbrengsten krijgt. Omdat 
de werknemer maar een beperkt deel van de kosten draagt, is het dus niet verwonderlijk 
dat er vrijwel geen rendement voor de werknemers wordt waargenomen.

5.6 Conclusies

In een zich snel ontwikkelende economie voldoet het klassieke model van scholing aan 
het begin van de arbeidsloopbaan, gevolgd door een ononderbroken carrière tot aan het 
pensioen niet meer. Zowel vanuit het individuele belang van de werknemer als vanuit dat 
van de economie als geheel is het belangrijk geworden dat werknemers ook gedurende 
hun loopbaan blijven investeren in hun kennis en vaardigheden. Vanuit de overheid en 
sociale partners wordt betoogd dat de verantwoordelijkheid daarvoor niet alleen bij de 
werknemer moet liggen. Er wordt door alle partijen benadrukt dat het volgen van derge-
lijke scholing een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is 
(ser 2011; t k 2010/2011c).

De resultaten in dit hoofdstuk laten echter zien dat er nog een flinke slag te maken is. 
Ondanks de groeiende aandacht voor scholing is de deelname hieraan niet of nauwe-
lijks gegroeid in de afgelopen jaren: gedurende een reeks van jaren geeft een constant 
percentage van de werknemers (ongeveer 40%) aan scholing gevolgd te hebben in de 
afgelopen twee jaar. Het ligt voor de hand om hier een link te leggen met de crisis: 
naarmate de bedrijfsresultaten meer onder druk staan, nemen de mogelijkheden om 
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middelen vrij te maken voor scholing af. Bij een economische crisis ontbreken nu 
eenmaal de mogelijkheden om de groeiende aandacht voor scholing ook in praktijk 
brengen.

Als er gekeken wordt naar wie er scholing volgt en wat voor soort scholing dit is, zien we 
een duidelijk beeld. Veel werknemers volgen scholing die zowel in tijd als geld door hun 
werkgever wordt betaald. Als we kijken naar het niveau van die scholing en ook naar de 
richting ervan, dan zien we dat het overgrote deel van de opleidingen bedrijfscursussen 
zijn, waarbij het niveau relatief losstaat van het ‘aanvangsniveau’ van de betreffende 
werknemer. Bovendien is er wel een zeer duidelijke koppeling zichtbaar met de rich-
ting van de oorspronkelijke opleiding, en de sector waarin iemand werkzaam is. Veel 
werknemers nemen dus deel aan door de werkgever georganiseerde of gestimuleerde 
opleidingen die heel sterk gekoppeld zijn aan het huidige beroep. Dat zou ook kunnen 
verklaren dat juist werknemers met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt het minst 
deelnemen aan scholing. De groepen die verondersteld worden het meeste voordeel 
te hebben van het volgen van een opleiding, vallen juist op door een relatief lage deel-
namekans: ouderen, laag opgeleiden, mensen die in deeltijd werken, werknemers met 
‘onregelmatige contracten’ nemen weinig deel aan scholing.

Onze analyses laten zien dat er voor werknemers op de korte termijn ook nauwelijks 
zichtbaar rendement van deze scholing bestaat: met werknemers die wel scholing 
volgen, is er nauwelijks verschil in baanbehoud; verschillen in loonontwikkeling en 
omzetting van een tijdelijke naar een vaste aanstelling laten zich helemaal niet relateren 
aan het al dan niet volgen van scholing. Alleen oudere werknemers lijken een (beperkt) 
voordeel te hebben van scholing: oudere werknemers die recent scholing hebben ge-
volgd, hebben een grotere kans om hun baan te behouden. Daarnaast blijkt echter dat 
scholing niet of nauwelijks gebruikt wordt om problemen in het functioneren van me-
dewerkers op te lossen. Medewerkers die ontevreden zijn, of minder goed functioneren, 
hebben geen grotere kans op scholing dan zij die wel tevreden zijn en goed functione-
ren. Ofwel: scholing wordt door medewerkers blijkbaar niet gezien als een middel om 
hun problemen op te lossen of hun arbeidsmarktmogelijkheden te vergroten. Veel meer 
dan dat zijn ze geneigd (zoals hoofdstuk 4 liet zien) om in geval van problemen naar een 
andere werkplek om te zien.

Dat roept de vraag op of beleidsmakers en werkgevers elkaar wel begrijpen als ze het 
over scholing hebben. Het beleid denkt heel sterk vanuit het idee dat scholing bijdraagt 
aan een langdurige inzetbaarheid van werknemers, en dat meer scholing werknemers 
‘weerbaarder’ maakt op de arbeidsmarkt. Voor deze gedachte is, vanuit onze analyses, 
maar nauwelijks ondersteuning te vinden.
Als het volgen van opleidingen in de toekomst gezien blijft worden als een methode om 
de perspectieven van werknemers met een zwakkere arbeidsmarktpositie te verbeteren, 
zal er iets moeten veranderen in de houding ten opzichte van scholing en de manier 
waarop scholing wordt ingezet. Scholing zal zich verder moeten ontwikkelen, van een 
instrument dat gericht is op het bij de tijd houden van kennis van goed functionerende 
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medewerkers, naar een instrument dat (ook) gericht is op het op peil houden van de 
‘algemene’ arbeidsmarktpositie van alle werknemers. Hoe zich dat in de praktijk vorm 
laat geven is een punt waarover nagedacht zal moeten worden, gegeven het feit dat de 
huidige incentives voor werkgevers en werknemers duidelijk niet gericht zijn op een 
dergelijk gebruik van opleidingen.

Noten

1 Mensen tussen de 15 en 65 jaar die aangeven twaalf uur per week te werken, dan wel te willen werken.

2 Naarmate de opleidingen langer duren, is het lastiger om de ‘reguliere’ opleiding te onderscheiden 

van de scholing van werkenden. Er wordt namelijk gevraagd naar opleidingen die de afgelopen twee 

jaar zijn afgesloten. Vooral bij werknemers die gewerkt hebben tijdens hun opleiding is het onder-

scheid vrijwel niet te maken. 

3 Overigens wijken de cijfers over kostendeling af van cijfers uit ander onderzoek. Onderzoek door het 

seo laten een veel hogere bijdrage van de werknemer zien (Heyma en Van der Werff 2013), terwijl 

onderzoek van het roa juist een veel lagere bereidheid tot een eigen bijdrage suggereert (Borghans 

et al. 2011).
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6 Inzetbaarheid en mobiliteit van oudere werkenden

Tegenwoordig stoppen mensen op gemiddeld latere leeftijd met werken dan twintig 
jaar terug. Dat is gedeeltelijk een gevolg van de overheidsmaatregelen om vervroegde 
uittreding af te remmen; de overheid heeft de afgelopen jaren onder meer de fiscale 
voordelen van v u t- en prepensioenregelingen afgebouwd en alternatieve uittreedroutes 
via werkloosheid en arbeidsongeschiktheid minder aantrekkelijk gemaakt. De hogere 
uittredeleeftijd is ook een gevolg van de veranderde samenstelling van de groep  vijftigers 
en zestigers. Door het gestegen opleidingsniveau van deze groep (en het gestegen 
op leidingsniveau van hun partner) is het aantal personen dat langer doorwerkt gegroeid 
(Van Vuuren en Van Deelen 2009). De komende jaren zal de gemiddelde uittredeleeftijd 
van ouderen verder toenemen door de stapsgewijze verhoging van de aow-leeftijd.

Langer investeren in inzetbaarheid nodig door latere uittredeleeftijd
Door de latere uittredeleeftijd moeten ouderen langer dan vroeger in hun kennis en 
vaardigheden blijven investeren. Waar werknemers van 55 tot en met 57 jaar zo’n tien 
tot twintig jaar terug al dicht bij hun vervroegde pensioen zaten, hebben zij tegenwoor-
dig nog een flink aantal werkzame jaren voor de boeg. Het is daardoor belangrijker 
geworden dat zij nieuwe ontwikkelingen in hun werk bijhouden. Als zij dat niet doen, 
verouderen hun kennis en vaardigheden, en kan hun productiviteit dalen. Zij krijgen 
dan een achterstand op jongere collega’s die in hun opleiding recentere kennis en 
vaardig heden hebben opgedaan (Van Loo et al. 2001). Kennisveroudering kan worden 
tegengegaan door de juiste scholing tijdens de loopbaan, door informeel leren van 
collega’s en door leren van de werkzaamheden zelf. De overheid roept ouderen en hun 
werkgevers daarom al sinds jaren op tot meer en blijvende scholing.
Daarnaast wil de overheid dat ouderen breder inzetbaar worden. Naarmate mensen lan-
ger werkzaam zijn, hebben zij zich steeds vaker op een bepaald terrein gespecialiseerd 
(Leisink et al. 2004). Dat is goed voor hun functioneren en doorgroeikansen binnen dat-
zelfde werkveld, maar maakt het lastiger om over te stappen naar een andere werkgever 
of een ander werkveld. Dit zou een van de oorzaken zijn voor de vaak lange zoekduur van 
ouderen bij dreigend of feitelijk baanverlies (Gelderblom et al. 2011).
De overheid wil dat ouderen hun inzetbaarheid verbreden door vaker brede scholing te 
volgen, dat wil zeggen scholing die in meerdere functies te gebruiken is. Ook wil zij dat 
ouderen regelmatig van baan of functie blijven veranderen, zodat zij verschillende erva-
ringen opdoen die in meerdere werkvelden toepasbaar zijn (t k 1997/1998; t k 2001/2002; 
t k 2002/2003a; t k 2010/2011b). De balans tussen specialisatie en brede inzetbaarheid 
zou zo iets meer richting brede inzetbaarheid moeten verschuiven.
Hoewel verbreding van de inzetbaarheid de baankansen van ouderen in principe kan 
vergroten, zal het niet voldoende zijn om hun lange zoekduur bij werkloosheid op te 
heffen. De geringe kans van ouderen op werk elders heeft namelijk ook andere oorzaken 
dan een beperkte inzetbaarheid, zoals angst van werkgevers voor meer langdurende 
ziekte onder ouderen en vrees voor een geringere flexibiliteit en lagere productiviteit 
(Vrooman et al. 2012; Van Dalen et al. 2009).
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Hebben ouderen hun gedrag aangepast aan de latere uittredeleeftijd?
Dit hoofdstuk laat zien of de scholingsdeelname en arbeidsmobiliteit van ouderen 
de afgelopen decennia zijn gestegen, zoals de overheid wenst. De vragen die aan bod 
komen zijn:
– Is de scholingsdeelname van ouderen toegenomen?
– Is de mate waarin ouderen van baan of functie veranderen toegenomen?
– Zijn ouderen gunstiger gaan oordelen over hun eigen kennis en vaardigheden?

Om een aantal redenen is te verwachten dat de scholingsdeelname en de mobiliteit van 
ouderen inderdaad zijn toegenomen. Ten eerste brengt een investering in scholing en 
mobiliteit van ouderen nu meer jaren rendement op door hun latere uittredeleeftijd, met 
name als het gaat om jongere ouderen (50-59 jaar). Voor hen en hun werkgevers is het 
nu eerder lonend om zo’n investering te doen dan twintig jaar terug, toen de resterende 
loopbaan korter was. Ten tweede is het vangnet aan sociale zekerheid de afgelopen jaren 
ingeperkt. Hierdoor is het voor ouderen belangrijker geworden om hun kennis en vaar-
digheden ook op latere leeftijd bij te houden, teneinde uitval uit werk te voorkomen (vgl. 
Van Echtelt en Josten 2012). Ten derde zijn de ouderen van nu hoger opgeleid dan de ou-
deren van tien tot twintig jaar terug: in 2011 had 33% van de werkende 55-64-jarigen een 
hbo- of academische opleiding afgerond, tegen 24% in 1996 (cbs 2013b). Omdat hoger 
opgeleiden meer scholing volgen en vaker van werkzaamheden veranderen dan lager 
opgeleiden, kan het gestegen opleidingsniveau de scholingsdeelname en mobiliteit van 
ouderen ook hebben vergroot.
Er is dus zowel een effect te verwachten door veranderingen in het gedrag van ouderen 
(en hun werkgevers) als door de veranderde samenstelling van de groep ouderen. Om zicht 
te krijgen op de bijdrage van het samenstellingseffect gaat dit hoofdstuk tevens in op de 
volgende vraag:
– In hoeverre is een eventuele groei in de scholingsdeelname en mobiliteit van ouderen 

te danken aan hun gestegen opleidingsniveau?

Het hoofdstuk presenteert, tenzij anders is aangegeven, gegevens over alle werkenden, 
dus zowel over werknemers als over zelfstandigen. Werkenden met een baan van minder 
dan twaalf uur per week worden ook meegerekend, net als in de rest van dit rapport en in 
afwijking van wat het cbs meestal doet.
De leeftijdsgrens voor ouderen ligt in dit hoofdstuk bij 50 jaar. Dit is een gebruikelijke 
grens in arbeidsmarktonderzoek (Kooij et al. 2008). Er worden drie groepen ouderen 
onderscheiden: 50-54-jarigen, 55-59-jarigen en 60-64-jarigen. Deze groepen zijn zo 
gekozen omdat de overheidsmaatregelen om langer doorwerken te bevorderen voor hen 
verschillend uitpakten. Dit wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht. Helaas is het 
aantal waarnemingen van 60-plussers in ons databestand klein in de jaren voor 2004, 
omdat de meeste 60-plussers toen niet werkten. Daardoor kan voor hen vaak alleen de 
ontwikkeling vanaf 2004 worden getoond.
De scholingsdeelname en de mobiliteit van ouderen worden vergeleken met die van de 
leeftijdsgroepen direct onder hen: de veertigers en dertigers. Een vergelijking met twin-
tigers is niet zo zinvol, omdat zij nog helemaal aan het begin van hun loopbaan staan. 
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Twintigers moeten zich nog een plek verwerven op de arbeidsmarkt, en vertonen alleen 
al daarom een grotere mobiliteit.

6.1 Overheidsmaatregelen ter vergroting arbeidsdeelname ouderen

Het overheidsbeleid ten aanzien van de deelname aan betaald werk door ouderen is de 
afgelopen decennia flink gewijzigd. Deze paragraaf schetst kort de belangrijkste wijzi-
gingen op dit terrein. Het effect van die wijzigingen wordt beschreven aan de hand van 
cijfers over de participatie van oudere mannen. Bij vrouwen wordt het beeld namelijk 
vertroebeld door de gestaag groeiende arbeidsdeelname van vrouwen met kinderen. Alle 
overige gegevens in dit hoofdstuk – die over de scholingsdeelname, mobiliteit en opvat-
tingen van oudere werkenden – hebben betrekking op mannen en vrouwen samen.

Stimulering uittreding voor 65 jaar in jaren tachtig
Begin jaren negentig stopten veel ouderen voor of op hun zestigste met werken. Van 
de mannelijke 60-64-jarigen werkte in 1990 slechts 22% (figuur 6.1). Ook onder manne-
lijke 55-59-jarigen was de arbeidsdeelname aan de lage kant: van hen had 64% betaald 
werk – tegenover 81% in de leeftijdsgroep direct onder hen, de jonge vijftigers. De lage 
arbeidsdeelname van 55-64-jarigen was een gevolg van het feit dat de overheid en soci-
ale partners vervroegde uittreding vanaf eind jaren zeventig/begin jaren tachtig flink 
stimuleerden vanwege de hoge jeugdwerkloosheid en de diepe economische crisis die 
toen heerste. Men hoopte dat het vertrek van ouderen banen zou vrijmaken voor werk-
loze jongeren. Daarom werden in veel c ao’s regelingen afgesproken voor vervroegde 
uittreding (v u t), die collectief gefinancierd werden, en waarbij werknemers vaak rond 
hun zestigste konden ophouden met werken (Soede en Hoff 2012). Een deel van de werk-
nemers stopte zelfs al voor het zestigste levensjaar, onder meer doordat 55-plussers bij 
bedrijfsinkrimping met voorrang mochten worden ont slagen volgens de zogeheten 
ouderenrichtlijn. Hun w w-uitkering werd dan vaak aangevuld door hun werkgever (Her-
derscheê 1996). Andere uittreedroutes die met enige regelmaat werden gebruikt voor 
overtollige ouderen waren de wao (Kronenburg-Willems 2002; scp 1998; Hassink et al. 
1997) en een vervroegd ingaande v u t-uitkering. Werkhervatting elders door ouderen 
was geen doel, ook niet als de oudere een w w-uitkering ontving. Ouderen in de w w 
waren vanaf 57,5 jaar vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Daarnaast waren 57,5-plussers 
die werkloos werden verzekerd van een w w-uitkering tot ze 65 werden. Wel daalde hun 
inkomen na vijf jaar werkloosheid sterk als hun voormalige werkgever de uitkering niet 
aanvulde.
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Figuur 6.1

Werkende mannen en vrouwena naar leeftijdsgroep, 1990-2011 (in procenten)
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a Personen met een baan van nul tot en met elf uur per week tellen ook mee, in afwijking van de 
cbs-cijfers.

Bron: Eurostat (ebb’90-’11)

In jaren negentig omslag naar bevorderen doorwerken tot 65 jaar; werkloze 
ouderen behouden beschermde positie
De kosten van het op grote schaal vervroegd uittreden door ouderen dreigden in de jaren 
negentig te hoog te worden, mede door de stijging van het aantal ouderen (scp 1998; 
Soede en Hoff 2012). Daarom besloot de overheid haar beleid vanaf medio jaren negen-
tig te wijzigen en vervroegde uittreding af te remmen. De v u t-regelingen werden in de 
loop van de jaren negentig omgebouwd tot prepensioenregelingen, waarbij werknemers 
zelf voor hun prepensioen gingen sparen en de standaarduittredingsleeftijd langzaam 
steeg (Soede en Hoff 2012). Daarnaast werden de arbeidsongeschiktheidsregelingen 
een aantal keren aangepast om de wao-instroom te beperken en werkhervatting te 
bevorderen (scp 1998; Kronenburg-Willems 2002). Ook werd de ouderenrichtlijn – op 
grond waarvan 55-plussers met voorrang konden worden ontslagen bij reorganisaties 
– in 1994 ingetrokken. Voortaan moesten reorganisatieontslagen naar rato worden 
verdeeld over de leeftijdscategorieën of moest het principe last in, first out worden toe-
gepast (t k 1994/1995). Ouderen behielden echter hun beschermde positie bij onverhoopt 
baanverlies: werklozen van 57,5 jaar of ouder hadden geen sollicitatieplicht en hun 
 w w-uitkering liep door tot ze 65 werden.
Mede als gevolg van de wijzigingen in het overheidsbeleid begon de arbeidsdeel-
name van ouderen te stijgen. Tussen 1990 en 2000 groeide de arbeidsdeelname onder 
60-64-jarige mannen met 4 procentpunten naar 26% (figuur 6.1). Veruit de meeste 
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60-64-jarige mannen werkten echter nog steeds niet. In de leeftijdsgroepen daaronder 
was een iets grotere groei in arbeidsdeelname te zien, namelijk met 5 procentpunten 
naar 69% onder 55-59-jarige mannen en met 6 procentpunten naar 87% onder 50-54-jari-
ge mannen. Jonge mannelijke vijftigers hadden hun achterstand op veertigers daarmee 
voor een groot deel ingehaald.1

Stimuleren van doorwerken tot 65 jaar voortgezet in jaren nul; beschermde positie 
werkloze ouderen verdwijnt
In de jaren nul zette de overheid haar beleid om vervroegde uittreding af te remmen ver-
sterkt voort. Financiële overwegingen waren daarvoor nog steeds een belangrijke reden. 
Daarnaast wilde de overheid in toenemende mate zo ook de verwachte personeels-
tekorten als gevolg van de vergrijzing beperken (bv. t k 2007/2008; t k 2006/2007).
Vooral halverwege de jaren nul heeft de overheid een aantal ingrijpende wijzigingen 
doorgevoerd. Met ingang van 2006 is de fiscale begunstiging van v u t- en prepensioen-
regelingen afgeschaft. Als werknemers toch eerder willen stoppen met werken, kunnen 
zij een deel van hun ouderdomspensioen gebruiken. Om hetzelfde inkomensniveau te 
bereiken als onder de oude prepensioenregelingen moeten werknemers echter één jaar 
of langer doorwerken (Montizaan et al. 2009). In of voor 1949 geboren werknemers blij-
ven onder de oude prepensioenregelingen vallen.
Verder werden in 2006 de arbeidsongeschiktheidsregelingen grondig hervormd, wat 
tot een beduidend lagere instroom leidde (Van Echtelt et al. 2012). Ook is de w w minder 
aantrekkelijk gemaakt als alternatieve uittreedroute. De maximale w w-duur is twee keer 
ingekort, in 2003 en 2006, waardoor ouderen tegenwoordig in plaats van na 60 maanden 
al na 38 maanden een lagere uitkering krijgen.2 Sinds 2004 zijn nieuwe werklozen van 
57,5 jaar en ouder bovendien hun beschermde positie kwijt; zij moeten voortaan net als 
jongere werklozen solliciteren. Tot slot zijn collectieve afvloeiingsregelingen waarbij 
ouderen met extra vervroegd pensioen gaan financieel onaantrekkelijk gemaakt voor 
werkgevers, die hierover sinds 2006 een hoge belasting moeten betalen. Het gaat dan 
om regelingen zoals de toenmalige Remkesregeling, waarbij rijksambtenaren tijdelijk al 
vanaf 57 jaar met vervroegd pensioen konden gaan.
De voornoemde wijzigingen hadden tot gevolg dat de arbeidsdeelname van oudere man-
nen verder steeg. De toename was veel sterker dan in de jaren negentig: 22 procentpun-
ten, naar 48%, onder 60-64-jarigen en 12 procentpunten, naar 81%, onder 55-59-jarigen 
(figuur 6.1). Alleen onder 50-54-jarige mannen, die inmiddels een hoge participatie had-
den, bleef de arbeidsdeelname vrijwel gelijk.
In de periode van 2003 tot en met 2005 stokte de groei van de arbeidsdeelname van 
55-59-jarige mannen tijdelijk (figuur 6.1), waarschijnlijk als gevolg van de recessie in die 
jaren in combinatie met het feit dat verschillende organisaties toen voordat dit te duur 
werd nog snel een reorganisatie doorvoerden met een collectieve vertrekregeling voor 
groepen oudere werknemers (Henkens et al. 2009).
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Verhoging aow-leeftijd naar 66 en vervolgens 67 jaar vanaf jaren tien
De komende jaren zal de overheid nog meer maatregelen nemen om de arbeidsdeel-
name van ouderen te vergroten. Deze maatregelen zijn vooral bedoeld om de door de 
crisis verslechterde overheidsfinanciën op orde te brengen (bv. t k 2011/2012c). Ver-
wachtingen over eventuele personeelstekorten door de vergrijzing spelen hierbij geen 
of nauwelijks een rol. De belangrijkste maatregel is wel de stapsgewijze verhoging van 
de aow-leeftijd. In 2012 is de aow-ingangsdatum verschoven van de eerste dag van de 
maand naar de dag van de vijfenzestigste verjaardag. Vanaf 2013 gaat de aow-leeftijd 
vervolgens elk jaar met één à vier maanden omhoog, waardoor deze moet uitkomen op 
66 jaar in 2018 en op 67 jaar in 2021. De verhoging van de aow-leeftijd is in 2009 door het 
toenmalige kabinet aangekondigd (t k 2009/2010b). Ten tijde van dataverzamelingsronde 
2010 van het hier beschreven onderzoek was het nog de bedoeling dat de verhoging 
later en met grotere sprongen zou ingaan: één jaar erbij, dus naar 66 jaar, in 2020 en 
vervolgens weer één jaar erbij, dus naar 67 jaar, in 2025. Volgens de toenmalige plannen 
zouden 60-64-jarigen dus niet met de verhoging van de aow-leeftijd te maken krijgen. 
Inmiddels krijgen de meesten van hen dat wel.

Overheidsmaatregelen vergrootten vooral arbeidsdeelname 55-64-jarigen en 
verschoven pensioenvooruitzichten vijftigers
De hiervoor beschreven wijzigingen in het overheidsbeleid hadden verschillende 
effecten op de groepen ouderen die in dit hoofdstuk worden onderscheiden. Onder 
60-64-jarigen steeg de arbeidsdeelname sterk, waardoor betaald werk in deze leef-
tijdsgroep tegenwoordig vrij gebruikelijk is. Begin jaren negentig waren werkende 
60-64-jarigen nog een uitzondering. Een relatief groot deel van deze groep was zelf-
standig ondernemer, en viel daardoor niet onder een v u t-regeling. De pensioendatum 
van werkende 60-plussers veranderde door de maatregelen ook, hoewel zij ten tijde van 
dataverzamelingsronde 2010 nog steeds zicht hadden op een spoedig, zij het wat later 
ingaand pensioen. Het grootste deel van de 60-64-jarigen in 2010 viel nog onder de oude 
prepensioenregelingen en de aow-leeftijd zou voor hen ingaan als ze 65 werden (t k 
2011/2012e).
Voor 55-59-jarigen waren de veranderingen nog groter. Hun arbeidsdeelname is net 
als die van 60-64-jarigen flink toegenomen, maar hun resterende loopbaan is sterker 
verlengd. Vroeger hadden werkenden in deze leeftijdscategorie nog een beperkt aantal 
jaren te gaan tot hun pensioen. Bij onverhoopt baanverlies konden zij zich zonder grote 
financiële consequenties terugtrekken van de arbeidsmarkt. Nu zullen zij, afhankelijk 
van hun precieze leeftijd en financiële mogelijkheden, vaak nog vier tot elf jaar moeten 
doorwerken. Van deze verandering zijn zij zich duidelijk bewust, gezien hun veranderde 
verwachtingen over de leeftijd waarop zij kunnen stoppen met werken (tabel 6.1 en 
tabel 6.2).
Voor de 50-54-jarigen is het beeld weer anders. Hun arbeidsdeelname groeide door de 
overheidsmaatregelen slechts beperkt. Hun resterende loopbaan is hierdoor daaren-
tegen sterk verlengd (tabel 6.2). Waar in 1999 nog zo’n twee derde van de 50-54-jarigen 
verwachtte op 62-jarige leeftijd of eerder te zullen stoppen met werken, ging in 2010 
57% ervan uit pas op 65-jarige leeftijd of later met pensioen te zullen gaan.
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Tabel 6.1

Verwachte arbeidsmarktpositie van werkenden over twaalf maanden, naar leeftijdsklasse, 1986-2010a 

(in procenten)

 50-54-jarigen met werk 55-59-jarigen met werk 60-64-jarigen met werk
1986-
1990

1996-
2000

2006-
2010  

1986-
1990

1996-
2000

2006-
2010  

1986-
1990

1996-
2000

2006-
2010

verwachte arbeids-
marktpositie over 
twaalf maanden

werkend 97 97 98  93 93 95 77 81 77
werkloos 2 1 2  1 1 2 1 1 1
zelf opgehouden 
met werken 1 1 1  6 6 2 21 18 22

a Er zijn minder dan honderd waarnemingen voor werkende 60-64-jarigen in 1986-1990 (75 
waarnemingen).

Bron: scp (a ap’86-’90/ ’96-’00/’06-’10)

Tabel 6.2

Verwachte pensioenleeftijd van werkenden, naar leeftijdsklasse, 1999-2010a (in procenten)

50-54-jarigen met werk 55-59-jarigen met werk 60-64-jarigen met werk

1999 2006 2008 2010  1999 2006 2008 2010 1999 2006 2008 2010

verwachte 
 pensioenleeftijd

≤ 59 jaar 18 5 4 3  7 3 3 2  .b 0 1 0
60-62 jaar 49 38 32 19  62 53 33 24  . 32 22 14
63 of 64 jaar 2 11 7 9  7 14 16 17  . 14 16 28
65 jaar 28 43 50 32  22 31 44 47  . 51 48 45
≥ 66 jaar 3 3 6 37  2 1 4 10  . 4 13 13

a Er zijn minder dan honderd waarnemingen voor werkende 55-59-jarigen in 1999  
(88 waarnemingen) en werkende 60-64-jarigen in 2004 (81 waarnemingen).

b Geen gegevens gepresenteerd vanwege een te klein aantal waarnemingen (27).

Bron: osa (Toekomst van de Arbeid Survey’99) en scp (a ap’06-’10)

6.2 Scholingsdeelname van ouderen

Scholingsdeelname van 55-59-jarigen gestegen in jaren nul; resterende 
achterstand op veertigers is klein
Figuur 6.2 laat zien of de scholingsdeelname van ouderen is gestegen, zoals de overheid 
wenst. Alleen bij de middelste groep ouderen, de 55-59-jarigen, is in de jaren nul een 
duidelijke toename van deze deelname te zien. In deze groep groeide het percentage 
werkenden dat de voorgaande twee jaar één of meer werkgerelateerde opleidingen of 
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cursussen volgde fors, van 28% in 2002-2004 naar 38% in 2008-2010. Daarmee is hun 
achterstand op veertigers flink verkleind. De scholingsdeelname van die laatsten bleef in 
dezelfde periode vrijwel gelijk, en lag op 43% tot 44%.
Vermoedelijk is vooral de deelname aan functiegerichte scholing gegroeid. Hoofdstuk 5 
liet immers zien dat de meeste scholing functiegericht is en niet primair bedoeld voor 
verbreding van iemands mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Naar informeel leren, dat 
ook een belangrijke manier is om bij te blijven in het werk, wordt in het Arbeidsaanbod-
panel niet gevraagd. Onderzoek van het roa liet echter zien dat de mate van informeel 
leren door 55-59-jarigen tussen 2004 en 2011 gelijk bleef (Borghans et al. 2011).

Figuur 6.2

Werkenden die in de voorgaande twee jaar werkgerelateerde scholing hebben gevolgd, naar leeftijds-

groep, 1994-2010a, b (in procenten)
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a In 1994-2002 is alleen gevraagd naar deelname aan werkgerelateerde cursussen; in 2004-2010 is 
gevraagd naar deelname aan werkgerelateerde cursussen plus opleidingen.

b Er zijn minder dan honderd waarnemingen voor werkende 60-plussers in 2004 (81 waarnemingen). 
Vanwege een te klein aantal waarnemingen (31 tot en met 67) worden voor deze groep geen gege-
vens gepresenteerd over de eerdere jaren.

Bron: scp (a ap’94-’10)

Groei lijkt vooral te danken aan gedragsveranderingen; samenstellingseffect is 
klein
Voor werkgevers is scholing van 55-59-jarigen tegenwoordig vaker kosten effectief dan 
vroeger, omdat zo’n investering langer rendement oplevert door de latere uittredeleef-
tijd. Wellicht zien 55-plussers hierdoor zelf ook vaker het nut in van door hun werkgever 
aangeboden scholing. Zij namen in ieder geval duidelijk vaker dan in 2004 deel aan door 
de werkgever betaalde opleidingen en cursussen (tabel 6.3). Het  percentage 55-59-jarigen 
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dat een door henzelf betaalde opleiding of cursus volgt groeide niet, net zomin als het 
percentage dat volledig buiten werktijd een cursus volgt.
Daarnaast zal er ook sprake zijn van een generatie-effect: werknemers die nu 55 tot en 
met 59 jaar zijn, zullen bedrijfscursussen vaker als een gebruikelijk onderdeel van het 
werk zien dan oudere generaties.
Het gestegen opleidingsniveau van 55-59-jarigen heeft slechts een beperkte bijdrage 
geleverd aan de toegenomen scholingsdeelname van deze groep. Het verklaart ongeveer 
0,9 procentpunt van de totale groei van 9,4 procentpunten sinds 2004, uitgaande van de 
scholingsdeelname per opleidingsniveau zoals die er in 2004 uitzag.3

Tabel 6.3

Werkende 55-59-jarigen die de voorgaande twee jaar werkgerelateerde scholing hebben gevolgd, 

naar type scholing, 2004-2010 (in procenten)

2004 2006 2008 2010

heeft scholing gevolgd 28 33 38 38
waarvan eerste opleiding/cursusa betaald door:

werkgever 22 26 31 30
zelf 4 3 3 3
deels werkgever, deels zelf 1 2 1 0
anders/onbekend 2 3 3 4

waarvan eerste opleiding/cursus gevolgd in:
werktijd 11 16 17 15
deels werktijd, deels vrije tijd 7 8 11 12
vrije tijd 10 7 8 7
onbekend 1 3 2 3

a De respondenten moesten voor maximaal drie opleidingen/cursussen aangeven wie deze betaald 
had en in wiens tijd de opleiding/cursus was gevolgd. Deze tabel presenteert de gegevens over de 
eerstgenoemde opleiding/cursus.

Bron: scp (a ap’04-’10)

Geen groei scholingsdeelname 50-54-jarigen en 60-plussers in jaren nul
In de andere groepen werkende ouderen, de 50-54-jarigen en de 60-plussers, steeg de 
scholingsdeelname in de jaren nul niet of nauwelijks. Jonge vijftigers volgden in deze 
periode echter al vrij vaak scholing; vrijwel net zo vaak als de leeftijdsgroep direct onder 
hen, de veertigers. In 2008-2010 had 43% van de jonge vijftigers de voorgaande twee jaar 
een werkgerelateerde opleiding of cursus gevolgd. Onder veertigers lag dit percentage 
op 44%.
De scholingsdeelname van werkende 60-plussers is flink lager. In 2008-2010 had slechts 
27% van hen de voorgaande twee jaar één of meer werkgerelateerde opleidingen of cur-
sussen gevolgd. Waarschijnlijk is de lage scholingsdeelname van 60-plussers een gevolg 
van hun korte resterende loopbaan: een investering in scholing levert niet zoveel rende-
ment meer op voor henzelf en hun werkgevers.
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Wellicht stijgt de scholingsdeelname onder 60-plussers nu de aow-leeftijd versneld 
omhooggaat en hun resterende loopbaan langer wordt. De duur van de resterende loop-
baan heeft bij vijftigers in elk geval effect. Een onderzoek onder ambtenaren van het 
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (roa) (Montizaan 2011; Montizaan 
et al. 2009) liet zien dat de afschaffing van de oude prepensioenregelingen in 2006 ertoe 
leidde dat ambtenaren uit 1950, die net een jaar te jong waren voor deze oude regelingen, 
in 2007 vaker dan voorheen scholing gingen volgen. Zij maakten dus een inhaalslag. 
In 2008 liep hun scholingsdeelname weer terug naar het oude niveau.

In de jaren negentig steeg scholingsdeelname in alle leeftijdsgroepen
In de jaren negentig groeide de scholingsdeelname in alle leeftijdsgroepen, inclusief 
de jongere (50-54 jaar) en oudere vijftigers (55-59 jaar) (figuur 6.2). Onder veertigers en 
vijftigers was de toename toen groter dan onder dertigers, waardoor de achterstand in 
scholingsdeelname op die laatsten afnam. Helaas is de scholingsdeelname van 60-plus-
sers in die periode niet in kaart te brengen door een te klein aantal waarnemingen.
Mogelijk groeide in de jaren negentig het besef bij werkgevers en werknemers van nut en 
noodzaak van werkgerelateerde scholing. Cijfers van het cbs uit 1993 en 1999 laten tus-
sen die twee jaren ook een flinke toename in de cursusdeelname van werknemers zien 
(cbs 2013a).

6.3 Arbeidsmobiliteit van ouderen

Werkenden kunnen hun inzetbaarheid ook uitbreiden door met enige regelmaat van 
baan of functie te veranderen. Zo verbreden zij hun kennis en vaardigheden. Dat maakt 
hen minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt, omdat zij hiermee op meerdere plekken in te 
zetten zijn (t k 1997/1998; t k 2001/2002). De overheid wil daarom dat ouderen mobieler 
worden; momenteel veranderen zij vrij weinig van werk. Dat hoeft overigens geen symp-
toom van problemen te zijn. Het kan natuurlijk ook betekenen dat ouderen, vaker dan 
jongeren, werk doen dat goed bij hen past (Vrooman et al. 2012; De Beer en Van Bekkum 
2010).

In deze paragraaf komen twee mobiliteitsvormen aan bod: overgang van de ene naar de 
andere werkgever (externe mobiliteit) en verandering van functie bij dezelfde werkgever 
(interne mobiliteit). De gegevens die in deze paragraaf worden gebruikt, hebben alleen 
betrekking op werknemers, in tegenstelling tot de gegevens in de overige paragrafen van 
dit hoofdstuk. Zelfstandigen worden buiten beschouwing gelaten, omdat beide mobili-
teitsvormen bij hen niet van toepassing zijn.

6.3.1 Zoekgedrag

Een lage mobiliteit van ouderen kan zijn veroorzaakt doordat zij niet vaak ander werk 
zoeken of doordat werkgevers niet erg bereid zijn hen aan te nemen. Hier wordt daarom 
eerst ingegaan op het zoekgedrag van ouderen en op hun redenen om ander werk te 
zoeken.
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Vijftigers zoeken in toenemende mate ander werk; zestigers niet
Figuur 6.3 laat zien hoeveel procent van de oudere werknemers in de afgelopen jaren 
een andere baan zocht, dus naar werk bij een andere werkgever. Er zijn twee zoek-
categorieën: ‘zoekt momenteel’ en ‘zocht in de afgelopen twaalf maanden’. Deze zijn in 
de grafiek samengevoegd. Gegevens over het zoeken naar een andere functie bij dezelfde 
werkgever zijn er helaas niet.
Het percentage werknemers dat een andere werkgever zoekt, is relatief hoog als het eco-
nomisch goed gaat. Bij vijftigers was de afgelopen jaren daarnaast ook sprake van een 
structurele stijging, die niet wordt verklaard door de conjuncturele situatie. Onder de 
50-54-jarigen steeg het aantal zoekenden van 7% in 1990 naar 13% in 2000 en vervolgens 
17% in 2010. Onder de 55- tot en 59-jarigen groeide het percentage baanzoekers vrijwel 
net zo hard, van 0% in 1990 naar 7% in 2000 en vervolgens 11% in 2010. Inmiddels zoe-
ken de jongste vijftigers bijna net zo vaak een andere baan als veertigers. Bij de oudste 
vijftigers ligt het percentage baanzoekers nog wel steeds duidelijk lager dan bij de groep 
veertigers.
Bij de zestigers bleef het percentage dat ander werk zoekt tussen 2004 en 2010 vrijwel 
gelijk. Maar een klein deel van hen probeerde ander werk te vinden: 2%-4%. Dit lage 
percentage was te verwachten: zestigers hadden in 2010, net als in eerdere jaren, nog 
steeds uitzicht op een spoedig pensioen. Moeite doen voor een andere baan ligt dan niet 
zo voor de hand, ook omdat de kans op succes klein zal zijn – weinig werkgevers zullen 
60-plussers aannemen.

Onder veertigers groeide het aantal baanzoekers vooral in de jaren negentig
Veertigers zochten in de jaren nul in eerste instantie ook steeds vaker naar ander werk, 
maar in de laagconjunctuur van 2008-2010 liep het percentage zoekenden onder hen 
weer terug naar het niveau van 2000. In de jaren negentig gingen zij wel in toenemende 
mate ander werk zoeken.
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Figuur 6.3

Werknemers die momenteel ander werk zoeken of de afgelopen twaalf maanden ander werk zochten 

naar leeftijdsklasse, 1990-2010a (in procenten)
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a Er zijn minder dan honderd waarnemingen voor werkende 60-plussers in 2004 (72 waarnemingen) 
en in 2006 (96 waarnemingen). Het aantal waarnemingen in de jaren daaronder is zodanig klein 
(17-56) dat hierover geen gegevens worden gepresenteerd.

Bron: scp (a ap’90-’10)

Groei lijkt vooral te danken aan gedragsveranderingen; samenstellingseffect is 
matig
Werknemers kunnen om verschillende redenen naar ander werk zoeken. Een belangrijk 
onderscheid is dat tussen noodgedwongen en vrijwillige zoekinspanningen. Zo kun-
nen de werknemers in kwestie bijvoorbeeld zijn gaan zoeken vanwege een toegenomen 
risico op baanverlies of omdat zij elders betere mogelijkheden zien.
De zoekredenen zijn alleen bekend voor de werkenden die aangaven ‘momenteel’ een 
andere baan te zoeken. Vanwege het kleine aantal waarnemingen is een aantal jaren 
samengevoegd. Hier worden de periodes 1990-1998, 2000-2004 en 2006-2010 met elkaar 
vergeleken.



118

a anbod van arbeid 2012

Tabel 6.4

Werknemers die momenteel een andere baan zoeken, naar zoekreden en leeftijdsklasse, 2000-2010 

(in procenten van het totale aantal werknemers)

50-59-jarigen 40-49-jarigen
1990-
1998

2000-
2004

2006-
2010

1990-
1998

2000-
2004

2006-
2010

zoekt momenteel actief naar andere baan 3 5 9 7 9 13
vanwege

ik raak mijn huidige werk kwijt / ik wil werk met 
meer zekerheid

0,7 1,2 1,9 2,0 1,7 1,7

ik wil wel eens iets anders .a 0,8 1,4 . 1,5 2,4
mijn huidige werk bevalt niet 0,3 0,6 1,3 1,1 1,4 2,0
ik wil werk dat beter betaalt 0,4 0,4 0,8 0,7 0,7 1,0
ik wil een baan waar ik beter vooruit kan komen 0,3 0,6 0,8 1,4 1,4 2,5
andere reden 0,8 1,3 2,3 2,2 2,0 3,5

a Niet gevraagd.

Bron: scp (a ap’90-’10)

De cijfers laten zien dat het gestegen percentage baanzoekers onder werknemers van 
50 tot en met 59 jaar twee oorzaken heeft (tabel 6.4). Ten eerste is in toenemende mate 
min of meer gedwongen gezocht, uit onzekerheid over het huidige werk of dreigend 
baanverlies. Dat zal te maken hebben met de slechte economische situatie aan het einde 
van de jaren nul in combinatie met de versobering van de sociale zekerheid voor ouderen 
in die jaren (bv. inkorting w w-duur, herinvoering sollicitatieplicht en minder moge-
lijkheden voor ouderenregelingen bij reorganisaties, zie verder § 6.1). Hierdoor heeft 
baanverlies door ouderen nu vervelender gevolgen voor hen dan in de jaren negentig en 
begin jaren nul. Veertigers, voor wie het vangnet altijd al beperkter was, zijn niet veel 
vaker dan voorheen gaan zoeken uit onzekerheidsoverwegingen.
Ten tweede zijn vijftigers meer gaan zoeken omdat zij elders leuker werk hopen te vinden 
(‘wil wel eens iets anders’ en ‘mijn huidige werk bevalt niet’; zie ook tabel 6.5). De mate 
van tevredenheid met het werk zelf is niet gewijzigd.4 Mogelijk is ontevredenheid met 
het werk nu eerder een aanleiding om ander werk te zoeken dan vroeger, omdat de res-
terende loopbaan tegenwoordig langer is. Daarnaast vinden werknemers – oud en jong 
– leuk werk wellicht belangrijker dan vroeger (tabel 4.4 in hoofdstuk 4). Gezien het feit 
dat ook ontevreden veertigers vaker ander werk zijn gaan zoeken, maar dat de groei van 
het zoekgedrag bij hen minder groot was dan bij oudere werknemers (tabel 6.5), spelen 
waarschijnlijk beide verklaringen een rol.

Het gestegen opleidingsniveau van vijftigers heeft het percentage baanzoekers deels 
verhoogd. De veranderde samenstelling van deze groep sinds 2000 verklaart ongeveer 
0,8 procentpunt van de totale groei van 3,6 procentpunten, uitgaande van het zoek-
gedrag per opleidingsniveau zoals dat er in 2000 uitzag.5
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Tabel 6.5

Werknemers die een andere baan zoeken onder degenen die niet zo of helemaal niet tevreden zijn 

met hun baan, 1990-2010 (in procenten)

50-59-jarigen 40-49-jarigen
1990-
1998

2000-
2004

2006-
2010

1990-
1998

2000-
2004

2006-
2010

percentage dat momenteel of de afgelopen 
twaalf maanden een andere baan heeft gezocht 15 27 48 45 64 68

Bron: scp (a ap’90-’10)

6.3.2 Feitelijke baan- of functieverandering

De ontwikkeling van de feitelijke arbeidsmobiliteit van oudere werknemers staat in 
figuur 6.4. Weergegeven wordt de mobiliteit in de voorgaande twee jaar, uitgesplitst naar 
verandering van werkgever (externe mobiliteit) en verandering van functie bij dezelfde 
werkgever (interne mobiliteit). De cijfers hebben alleen betrekking op mensen die zowel 
op de enquêtedatum als twee jaar eerder in loondienst waren. Een klein deel van de 
respondenten (hoofdstuk 4) heeft zowel een verandering van werkgever meegemaakt 
als – daarvoor of daarna – een verandering van functie bij dezelfde werkgever. Tussen de 
overgang van de ene naar de andere werkgever kan een kortere of langere periode van 
werkloosheid hebben gezeten, maar het effect daarvan op de mobiliteitscijfers is onder 
ouderen verwaarloosbaar.

Geen toenemende verandering van werkgever onder vijftigers
Ondanks het gestegen percentage vijftigers dat een andere baan zoekt, is de mate waarin 
deze groep daadwerkelijk van werkgever verandert niet structureel gegroeid. Van de 
jonge vijftigers had 9% tussen 2008 en 2010 een andere baan gekregen, van de oudere 
vijftigers 6%. Dit zijn vrijwel dezelfde percentages als in 2000-2002. Onder veertigers is 
de externe mobiliteit de afgelopen decennia eveneens niet structureel gestegen, terwijl 
ook zij – in de jaren negentig althans – in toenemende mate naar ander werk zijn gaan 
zoeken. Tussen 2008 en 2010 veranderde 12% van de veertigers van baan. Waarom het 
gestegen aantal baanzoekers in beide leeftijdsklassen niet tot meer mobiliteit heeft 
geleid, is op grond van onze gegevens niet aan te geven. Wellicht nemen werkgevers 
veertigers en vijftigers niet zo snel aan of zijn veertigers en vijftigers kieskeuriger omdat 
zij geen opgebouwde rechten willen kwijtraken. Helaas kan niet worden nagegaan hoe 
de externe mobiliteit zich heeft ontwikkeld onder ouderen die vanwege dreigend baan-
verlies ander werk zochten; het aantal waarnemingen is daarvoor te klein. Vooral voor 
deze groep is een succesvolle overstap belangrijk.

Percentage baanveranderaars onder zestigers ook ongewijzigd
Zestigers laten, net als vijftigers, geen toenemende baanmobiliteit zien. Bij deze groep 
was ook geen groeiende mobiliteit te verwachten, omdat hun zoekintensiteit niet is 
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gestegen en zowel zij als een nieuwe werkgever meestal weinig te winnen hebben bij een 
baanverandering, omdat zij tegen het einde van hun loopbaan zitten. Zestigers zijn dan 
ook het minst mobiel van alle leeftijdsgroepen; het percentage baanveranderaars onder 
hen lag tussen 2008 en 2010 op 2%.

Figuur 6.4

Werknemers die in de voorgaande twee jaar van werkgever (bovenste grafiek) of van functie 

( onderste grafiek) zijn veranderd naar leeftijdsklasse, 1990-2010 (in procenten)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

veranderd van werkgever in afgelopen twee jaar

veranderd van functie bij dezelfde werkgever in afgelopen twee jaar

60-64 jaar55-59 jaar50-54 jaar40-49 jaar30-39 jaar

a Er zijn minder dan honderd waarnemingen voor werkende 60-64-jarigen in 2004  
(68 waarnemingen) en 2006 (81 waarnemingen).

Bron: scp (a ap’90-’10)
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Wel meer functieverandering onder 50-54-jarigen in jaren nul; niet onder 
55-plussers
Verandering van functie, dus interne mobiliteit, komt in één groep ouderen wel struc-
tureel vaker voor dan vroeger: onder de jongste vijftigers is deze vorm van mobiliteit in 
de jaren nul flink gestegen. In de periode van 1998 tot en met 2000 veranderde 10% van 
hen van functie, in 2008-2010 was dat percentage gegroeid naar 17%. Onder veertigers en 
dertigers steeg de interne mobiliteit in die periode eveneens. Bij veertigers was de groei 
wat minder groot, waardoor zij en de jonge vijftigers in de periode van 2008 tot en met 
2010 bijna dezelfde mate van functiemobiliteit hadden.
55-59-jarigen zijn niet vaker van functie gaan veranderen. Onder 60-64-jarigen lijkt er wel 
een stijging te zijn geweest, maar deze groei is gezien het kleine aantal waarnemingen in 
deze groep te klein om toevalsfluctuatie te kunnen uitsluiten. In het decennium ervoor, 
de jaren negentig, groeide de functiemobiliteit in geen van de onderscheiden leeftijds-
klassen.

Het gestegen percentage functieveranderaars onder de jongste vijftigers is vooral te 
danken aan het groeiende aantal overstappers naar een andere functie op hetzelfde 
niveau bij dezelfde werkgever (tabel 6.6). In 2002-2004 kreeg 3% van de 50-54-jarigen een 
andere, gelijkwaardige functie, in 2008-2010 was dat 9%. Vooral in grote vestigingen, 
met honderd of meer werknemers, komt horizontale mobiliteit onder 50-54-jarigen nu 
vaker voor: in 2002-2004 nog bij 3% van deze werknemers, in 2008-2010 al bij 12%. Over 
de jaren voor 2002 is de mate van horizontale mobiliteit niet bekend, omdat toen niet is 
gevraagd naar de richting van de functieverandering.

Tabel 6.6

Werknemers die in de voorgaande twee jaar van functie zijn veranderd, naar leeftijdsklasse en richting 

van de verandering, 2004-2010a (in procenten)

50-54-jarigen 40-49-jarigen

2004 2006 2008 2010 2004 2006 2008 2010

totaal 12 12 16 17 15 16 18 18
naar

hoger niveau 7 6 7 7 7 9 11 9
gelijkwaardig niveau 3 5 7 9 6 6 6 7
lager niveau 2 0 2 1 2 1 1 1

a Van een deel van de respondenten is de richting van de functieverandering niet bekend. Deze 
respondenten zijn naar rato herverdeeld over de verschillende niveaus.

Bron: scp (a ap’04-’10)
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Groei waarschijnlijk door veranderd gedrag werkgevers en werknemers; vrijwel 
geen samenstellingseffect
De gestegen functiemobiliteit van jonge vijftigers is waarschijnlijk vooral een gevolg van 
een toegenomen aandacht voor interne mobiliteit in (grotere) organisaties, en wellicht 
ook van het feit dat functies in organisaties vaker worden opgeheven dan vroeger (Josten 
et al. 2012). De functiemobiliteit groeide immers in het algemeen (hoofdstuk 4), en niet 
alleen onder ouderen. Daarnaast hebben jonge vijftigers zelf mogelijk ook een grotere 
wens tot mobiliteit dan vroeger. Het feit een groeiend deel van hen een andere baan 
zoekt, omdat de huidige hun niet langer genoeg voldoening geeft (§ 6.3.1), wijst erop 
dat zij meer verandering zoeken. Het toegenomen opleidingsniveau van jonge vijftigers 
heeft nauwelijks een bijdrage geleverd aan hun gestegen functiemobiliteit. Het verklaart 
0,1% van de toename van 6,3% tussen 1998-2000 enerzijds en 2008-2010 anderzijds, uit-
gaande van de mate van functiemobiliteit per opleidingsniveau zoals die er in 1998-2000 
uitzag.

Waarom de oudste vijftigers niet geprofiteerd hebben van de gegroeide mogelijkheden 
tot interne mobiliteit – of dat een gevolg is van hun eigen voorkeuren dan wel die van 
hun werkgevers – is op grond van onze gegevens niet na te gaan. Dat de functiemobili-
teit van zestigers niet toenam, is te verwachten: hun resterende loopbaan is maar kort, 
zodat zowel zij als hun werkgever een verandering van functie vaak niet zo nuttig zullen 
vinden.

6.4 Oordeel over eigen kennis en vaardigheden

De overheid wil dat ouderen vaker scholing gaan volgen om hun kennis en vaardig heden 
up-to-date te houden en verder uit te breiden. Mobiliteit wordt vooral gestimuleerd om 
de inzetbaarheid te verbreden. De hiervoor beschreven veranderingen in de jaren nul – 
de toegenomen scholingsdeelname van 55-59-jarigen en de gestegen functiemobiliteit 
van 50-54-jarigen – kunnen de kennis en vaardigheden van ouderen dus hebben ver-
groot. De relatie kan echter ook omgekeerd zijn: als de huidige generaties ouderen over 
meer kennis en vaardigheden beschikken dan eerdere generaties zullen hun werkgevers 
waarschijnlijk eerder willen investeren in verdere scholing of functieverandering.
Figuur 6.5, tabel 6.7 en figuur 6.6 laten zien hoe de kennis en vaardigheden van oude-
ren zich volgens henzelf hebben ontwikkeld in de afgelopen decennia. Figuur 6.5 en 
tabel 6.7 geven inzicht in het huidige functioneren van ouderen: zij tonen de mening van 
ouderen over kennisveroudering en de aansluiting van kennis en vaardigheden op het 
huidige werk. Figuur 6.6 toont in hoeverre werknemers zichzelf breed inzetbaar vinden.
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Figuur 6.5

Werkenden met volgens eigen oordeel verouderde kennis en vaardigheden, naar leeftijdsklasse, 

1994-2010 (in procenten)a, b
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a Er zijn minder dan honderd waarnemingen voor werkende 60-64-jarigen in 2004  
(81 waarnemingen).

b In de periode van 1990 tot en met 1996 konden respondenten meerdere problemen met betrek-
king tot hun kennis en vaardigheden aanvinken, in de jaren 2004-2010 slechts één probleem.

Bron: scp (a ap’90-’10)

Kleine verbetering functioneren oudste groep vijftigers
Het oordeel van ouderen over hun huidige functioneren is de afgelopen decennia een 
beetje positiever geworden. Er is geen verbetering wat betreft kennisveroudering, maar 
kennisveroudering kwam volgens ouderen zelf al weinig voor. Slechts 0% tot 1% van de 
vijftigers en zestigers gaf in 2010 aan dat hun kennis en vaardigheden verouderd waren. 
In 2004 was dat percentage vrijwel hetzelfde (figuur 6.5). Veertigers rapporteren een 
gelijke mate van kennisveroudering. Het is natuurlijk wel de vraag of mensen altijd van 
zichzelf realiseren, en willen rapporteren, dat hun kennis en vaardigheden niet meer bij 
de tijd zijn.
Dat de percentages in de jaren negentig in alle leeftijdsklassen hoger waren, komt door 
verschillen in vraagstelling: in de jaren negentig mochten respondenten meerdere pro-
blemen met hun kennis en vaardigheden noemen, tegen maximaal één in de jaren nul.

De aansluiting van de kennis en vaardigheden op het werk is heel licht verbeterd onder 
ouderen (tabel 6.7), maar de overgrote meerderheid van hen vond die aansluiting altijd al 
redelijk of goed. In 2004 was 94%-95% hier positief over, in 2010 97%-98%. Daarmee zijn 
zij zelfs wat vaker positief over deze aansluiting dan dertigers. Ten opzichte van veerti-
gers is er nauwelijks verschil.
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Werkgevers zijn wat minder vaak positief over het functioneren van ouderen, hoewel 
nog steeds een ruime meerderheid van hen tevreden is. In 2009 was 91% van de werk-
gevers van mening dat 55-plussers even goed als of beter functioneren dan 55-minners 
(Josten et al. 2012). De rest vond dat zij slechter presteren. Ouderen scoren in de ogen van 
werkgevers vooral slechter dan jongeren op vaardigheid met nieuwe technieken, fysieke 
belastbaarheid, opleidingsbereidheid, flexibiliteit en creativiteit (Van Dalen et al. 2009). 
Gezien de slechtere score op vaardigheid met nieuwe technieken zullen werkgevers 
waarschijnlijk vaker dan ouderen zelf vinden dat de kennis en vaardigheden van ouderen 
verouderd zijn.

Tabel 6.7

Werkenden die hun kennis en vaardigheden goed of redelijk vinden aansluiten op hun werk, 2004-

2010a (in procenten)

2004 2006 2008 2010

30-39-jarigen 94 93 95 95
40-49-jarigen 96 96 96 96
50-54-jarigen 95 97 97 97
55-59-jarigen 95 96 97 98
60-64-jarigen 94 98 98 97

a Er zijn minder dan honderd waarnemingen voor werkende 60-64-jarigen in 2004  
(81 waarnemingen).

Brede inzetbaarheid gegroeid onder jonge vijftigers
Het percentage werkenden dat zichzelf inzetbaar vindt voor ander werk, is onder 
50-59-jarigen in de periode van 1994 tot en met 2002 gestegen. Jonge vijftigers hebben 
nu, in tegenstelling tot in 1994, geen achterstand meer op veertigers (figuur 6.6). In 2010 
achtte 80% van de 50-54-jarigen zichzelf inzetbaar voor ander werk, onder veertigers was 
dat 81%. De stijging van het percentage 50-54-jarigen dat zichzelf breed inzetbaar acht, 
kan geen gevolg zijn van de gegroeide functiemobiliteit in deze leeftijdsgroep, want die 
is vooral na 2002 gestegen. De toegenomen scholingsdeelname in de jaren negentig 
heeft echter wel een rol gespeeld.6

Onder zestigers is de mate van brede inzetbaarheid niet veranderd. Zij hebben, net als de 
oudere vijftigers, een kleine achterstand wat betreft het percentage dat elders inzetbaar 
is. In 2010 meende 75% van de oudere vijftigers en 77% van de zestigers ook andere werk-
zaamheden te kunnen doen.
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Figuur 6.6

Werkenden die naar eigen zeggen inzetbaar zijn voor werkzaamheden van een andere functie of 

 afdeling naar leeftijdsklasse, 1994-2010a, b (in procenten)
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a Er zijn minder dan honderd waarnemingen voor werkende 60-64-jarigen in 2004  
(83 waarnemingen).

b De overgang van mondelinge interviews naar een schriftelijke vragenlijst in 2004 heeft bij deze 
vraag tot een trendbreuk geleid.

Bron: scp (a ap’94-’10)

6.5 Conclusies

De leeftijd waarop ouderen stoppen met werken is de afgelopen twee decennia steeds 
hoger geworden als gevolg van overheidsmaatregelen om langer doorwerken te bevor-
deren. De komende jaren zullen ouderen nog langer moeten gaan doorwerken. Hiervan 
zijn zij zich duidelijk bewust. De door hen verwachte pensioenleeftijd is de afgelopen 
jaren steeds verder naar achteren geschoven. In het najaar van 2010 ging al 37% van de 
50-54-jarigen ervan uit pas na hun vijfenzestigste jaar te zullen ophouden met werken. 
Inmiddels zal dit percentage nog wel verder zijn gestegen.
De overheid wil dat oudere werknemers met enige regelmaat scholing volgen en van 
baan of functie veranderen, net als werknemers uit de jongere leeftijdsgroepen. Scho-
ling en mobiliteit gaan kennisveroudering tegen en zorgen dat de betrokkenen bijblijven 
in hun werk en breder inzetbaar worden. Hierdoor kan zowel het functioneren in de 
huidige functie verbeteren als de inzetbaarheid elders worden vergroot. Dat moet lan-
ger doorwerken gemakkelijker maken en productiviteitsterugval onder ouderen voor-
komen.
Het functioneren in de huidige functie wordt door de overgrote meerderheid van de 
ouderen zelf niet als een probleem beschouwd. Slechts weinig ouderen – 0% tot 1% – 
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zeggen zelf dat hun kennis verouderd is. De aansluiting van hun kennis en vaardigheden 
op het werk wordt door veruit de meeste ouderen – 97% tot 98% – als redelijk of goed 
beoordeeld. Ouderen verschillen in dit opzicht weinig van veertigers, die in grote meer-
derheid ook tevreden zijn over hun eigen functioneren. Werkgevers zijn wat minder vaak 
positief over het functioneren van ouderen in vergelijking tot dat van jongeren, maar 
ook onder hen is een ruime meerderheid – 91% – van mening dat ouderen niet slechter 
functioneren dan jongeren.
Verder wordt inmiddels bijna net zo veel geïnvesteerd in de inzetbaarheid van oude-
ren als in die van veertigers. Het percentage werkenden dat de afgelopen twee jaar 
scholing heeft gevolgd ligt onder vijftigers op 43% (50-54-jarigen) respectievelijk 
38% (55-59-jarigen), en dat is slechts 1 tot 6 procentpunten lager dan onder veertigers. 
50-54-jarigen hadden al langer maar een kleine achterstand in scholingsdeelname. De 
oudere vijftigers hebben de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt: hun scholings-
deelname steeg van 28% in 2002-2004 naar 38% in 2008-2010, waarschijnlijk onder meer 
doordat een investering in scholing tegenwoordig langer rendeert door hun latere uit-
tredingsleeftijd.
Zestigers blijven qua scholingsdeelname wel ver achter op andere leeftijdsgroepen. 
Dat is ten dele onvermijdelijk. Door hun korte resterende verblijftijd in de organisatie zal 
een investering in scholing niet zo lang rendement opbrengen voor hen en hun werkge-
ver. Daarom zal er minder vaak tot scholing worden besloten. De stijgende pensioenleef-
tijd betekent echter dat ook zij meer scholing zullen moeten gaan volgen. Ten dele zal 
dat vanzelf gaan, vanuit een kosten-batenoverweging voor hen en hun werkgevers, en 
ten dele kan extra stimulans nodig zijn.

Bij de inzetbaarheid elders van ouderen is het beeld wat minder gunstig. Onder jongere 
vijftigers zijn wel enkele positieve ontwikkelingen te zien. Het percentage dat zichzelf 
inzetbaar vindt voor werkzaamheden van een andere afdeling of functie is de afgelopen 
decennia gegroeid. Jongere vijftigers vinden zichzelf nu vrijwel net zo vaak inzetbaar 
voor andere werkzaamheden als veertigers. Dat is ook terug te zien in hun feitelijke 
mogelijkheden: het percentage 50-54-jarigen dat bij dezelfde werkgever van functie ver-
andert is in de jaren nul gestegen, net als onder dertigers en veertigers. Vermoedelijk is 
dit een gevolg van de toegenomen aandacht van (grote) werkgevers voor interne mobili-
teit en wellicht ook van het vaker vervallen van functies binnen organisaties.
Het aantal jonge vijftigers dat werk vindt bij een andere werkgever is echter niet struc-
tureel gegroeid, hoewel jonge vijftigers wel vaker dan vroeger een andere baan zoeken. 
De achterblijvende mogelijkheden tot externe mobiliteit raken vooral het groeiende 
percentage vijftigers dat de huidige baan dreigt te verliezen en daarom noodgedwongen 
op zoek is naar ander werk.
Oudere vijftigers en 60-64-jarigen vinden achten zichzelf wat minder vaak breed inzet-
baar dan jongere leeftijdsgroepen, hoewel het verschil niet heel groot is. Hun interne 
en externe mobiliteit is niet gegroeid, hoewel ook de oudere vijftigers vaker dan vroeger 
naar ander werk zoeken. De lage mobiliteit is vanuit werkgevers- en werknemersperspec-
tief wel te begrijpen: waarom zou men investeren in nieuwe werkzaamheden als de res-
terende verblijfsduur in de organisatie kort is? Op het moment dat ouderen  gedwongen 
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worden een nieuwe baan te zoeken, kunnen hun lagere kansen op mobiliteit – zoals 
al vaker vastgesteld – echter tot problemen leiden, zeker nu hun alternatieven (bv. ver-
vroegde uittreding via v u t of w w) geringer of minder aantrekkelijk worden. Het zal 
niet gemakkelijk zijn om vanuit het beleid een goede oplossing voor die problemen te 
vinden.

Noten

1 De arbeidsparticipatie was in 2000 onder 40-44-jarige mannen 93%, onder 45-49-jarige mannen 91% 

en onder 50-54-jarige mannen 87% (bron: Eurostat).

2 Voor ouderen van 50 tot en met 59 jaar wordt deze uitkering bovendien verrekend met de inkomsten 

van hun partner.

3 Er is een Blinder-Oaxacadecompositie uitgevoerd voor binaire afhankelijke variabelen. 2004 is het 

uitgangsjaar in de analyse.

4 In 2000 was 9% van de vijftigers niet zo of helemaal niet tevreden met zijn baan. In 2010 was dat 

eveneens 9%.

5 Er is een Blinder-Oaxacadecompositie uitgevoerd voor binaire afhankelijke variabelen. 2000 is het 

uitgangsjaar in de analyse.

6 Dit is getoetst op alle leeftijdsgroepen, niet alleen op ouderen, omdat het aantal waarnemingen 

anders te klein is. Het is onderzocht door na te gaan of werkenden zonder brede inzetbaarheid die 

vervolgens scholing volgen twee jaar later vaker breed inzetbaar zeggen te zijn dan werkenden zon-

der brede inzetbaarheid die geen scholing volgden. Dit effect was significant op 1%-niveau.
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Summary and conclusions

To enable it to formulate labour market policy, the Dutch government needs informa-
tion on what is happening in the labour market. Much of the present debate about the 
labour market is concerned with employee mobility, employee training and (the pos-
sibility of ) working longer, especially for older workers. This report outlines the changes 
that have taken place in these areas. It also examines the influence that employees can 
exert on their own working hours and workplace. The data used for this are drawn from 
the Labour Supply Panel (Arbeidsaanbodpanel), a survey of approximately 4,500 workers 
and non-workers which is carried out every two years. The most recent data that were 
available for this report were collected in the autumn of 2010.

Changing labour market
Since the middle of the 1990s, discussions about the labour market have been coloured 
by fears that population ageing would result in structural staff shortages (Commis-
sie Arbeidsparticipatie 2008). The prediction was that, if circumstances remained 
unchanged, the number of workers and jobseekers would begin to fall from 2020 
onwards (Euwals & Folmer 2009), whereas the demand for staff by employers was not 
expected to diminish. In response to this, the Dutch government put in place measures 
to increase the labour participation rate, among other things by promoting the exten-
sion of older workers’ working lives and encouraging part-time workers to increase their 
working hours. With this in mind, the government called for more attention for the 
employability of older people and for an increase in the opportunities for people to work 
flexible hours and work from home, to make it easier to combine paid work with looking 
after children or sick family members. Raising the labour participation rate was seen not 
only as a means of preventing shortages on the labour market, but also as a way of boost-
ing tax revenues, thereby making it easier to accommodate the growing costs of old-age 
pensions and health care due to population ageing.

The economic crisis which began in the autumn of 2008 has made structural staff short-
ages less likely in the near future. Forecasts of the future trend in demand for labour 
also suggest that the shortages that a few years ago were seen as unavoidable may not 
occur at all, or to a much more limited extent than forecast. This has led to changes in 
labour market policy in recent years, with a shift in the underlying policy objective from 
preventing shortages on the labour market to limiting government spending on state 
pensions and social security. As a result, increasing the working hours of part-time work-
ers and creating better opportunities for combining work and care tasks have received 
lower priority. By contrast, the idea of extending the working lives of older workers is be-
ing promoted even more heavily than previously. In support of this, the state retirement 
age will be raised in stages from 2013 onwards.

The policy is based on the idea that a number of factors are necessary in order to enable 
employees to remain productive until their retirement and to be sufficiently resilient 
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to cope with a more flexible labour market. Employees must be – and remain – healthy; 
they must be sufficiently mobile and sufficiently adaptable to function outside their pre-
sent job; finally, they must keep up their knowledge and skills throughout their working 
lives. These three aspects together – health, mobility and training – are regularly cited 
in the debate as the necessary conditions for ensuring that employees are and remain 
employable over a long period.

Another change confronting workers, employers and the government is the transition 
from a relatively static labour market to a much more dynamic environment. Where 
the ‘job for life’ was still common in the 1970s, and celebrating 40 years of service with 
the same employer was not exceptional, a more flexible employment format now ap-
pears to have become the norm. Under the influence of globalisation and innovation, 
demand for products is changing more and more rapidly, prompting employers to look 
for an easy way of adapting their workforce to changing conditions. The debate about 
the review of the Dutch dismissal laws is accordingly being informed by this presumed 
need for flexibility on the part of employers. There is in fact also a demand on the side of 
employees for more flexibility: a growing number of employees would like to be able to 
adapt more easily to changing circumstances and thus to have more autonomy. The need 
felt by employees to be able to influence their own working hours and conditions within 
the framework of their current employment contract is also thought to have increased.

More flexibility can be beneficial for all concerned, but also carries risks, the nature of 
which greatly depends on the form that flexibility takes. For example, the risk of un-
employment is higher for those on temporary contracts. Earlier research has also shown 
that employees on flexible contracts less often participate in training, again putting 
them at high risk of losing their jobs. That is not only a risk for employees, but in the 
longer term for employers as well: if a growing proportion of the labour force have flex-
ible contracts, and if this group structurally lag behind in keeping up their knowledge 
and skills, it could become more difficult for employers in the future to find enough 
trained personnel.

As these data cover the period up to the autumn of 2010, this report mainly describes the 
situation during the run-up to and the start of the economic crisis which still continues 
today. The crisis began in a fairly muted way in the spring of 2008, before deepening 
markedly in the autumn of that year. The expectation that the crisis would not be rapidly 
resolved only gained wide credence relatively late in the day. For example, the average 
employer when questioned in the autumn of 2010 thought that their financial position 
would improve somewhat over the coming two years (Josten 2011). The data used here 
may thus reflect the belief that the crisis would be over quickly.

Rising participation in run-up to crisis due to older workers staying on longer
In the years preceding the crisis, the number of people in work increased to almost 
70% of the Dutch population of working age, and continues to increase today. The  reason 
for this increase is however changing. Whereas in the 1980s and 90s the labour participa-
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tion rate rose primarily because women no longer gave up work when they had children, 
the rise in recent years has also been due to older employees  continuing to work for 
longer. Our figures show a steady rise in the age at which older workers exit the jobs 
market, from 60.4 years in 2006 to 62.6 years in 2010. On the one hand this was due to 
employers wishing to retain workers for longer so as to avert staff shortages, and on the 
other to measures taken by the government in recent years to curb early retirement. The 
rising exit age increased the participation rate of both men and women. However, this 
also implies that employees and employers need to be more aware than in the past of the 
need to keep up employees’ knowledge and skills.

Longer working life, less security, more responsibility?
Employees will have to get used to the idea of having to remain active on the labour mar-
ket until later in life, while at the same time the flexibilisation of the labour market will 
mean less job security. In the debate about the dismissal laws, it is argued that it should 
be made easier for employers to dismiss staff when they see good reason to do so, since 
this can stimulate the dynamic of the labour market.

The proportion of workers in temporary jobs increased in the years before the crisis took 
hold, rising to 17% of all employees in 2008 according to our figures. This was followed 
by stabilisation, mainly because employers began reducing their workforces, with staff 
on temporary contracts being the first to lose their jobs.

In addition, it is taking temporary workers longer and longer to find a permanent job 
(if they find one at all). Whereas some ten years ago spending a period of time on a 
temporary contract at the start of a new job was seen as an extended trial period, that 
is less and less the case today. Our figures show that in 2010 13% of employees were on 
temporary contracts, even those who had been with the same employer for four years. In 
terms of the length of the total employment career, a third of employees with between 
six and ten years’ work experience are still on temporary contracts. It may be that this 
development, which is being used by employers in a bid to make their workforce as flex-
ible as possible, is partly an attempt by employers to transfer a traditional employer’s risk 
( fluctuations in demand for goods and services) more on to the shoulders of employees. 
If it is easier to ‘hire and fire’ staff, this puts the risk of changes in demand for labour 
more at the feet of workers. There is no certainty that these workers have any means of 
protecting themselves against this increased risk.

The growth in the number of temporary staff has not however been accompanied by 
greater labour market mobility. According to the Labour Supply Panel figures, the num-
ber of times that workers changed employer barely increased in the period after 1990: 
around 13% of employees had changed employers in the two years prior to the survey. 
Job mobility does however increase in times of economic boom, as in the period 2006-
2008, when almost 20% of workers changed employer. One possible explanation for the 
long-term stability of job mobility (though one that cannot be tested using the available 
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data) is that the increase in the proportion of temporary staff led to an increase in forced 
mobility, while at the same time voluntary mobility declined.

Minimising risks through a better work-life balance
In addition to bearing the risk of job loss, workers are likely to have to meet a larger 
share of the care needs within their families in the years ahead. Earlier research has 
shown that the number of informal carers has been rising in recent years, and this trend 
seems set to continue in the future as a larger share of responsibility for looking after 
older people and the long-term sick is placed with their family members (Oudijk et al. 
2010). At the same time, the number of people without employment commitments has 
fallen sharply in recent decades because of the rising labour participation rate, thus 
reducing the size of the group with the time to provide extra care.

All this will place considerable demands on employees. Since the need for individual em-
ployees to provide informal care for children can be unpredictable, they are sometimes 
forced to choose between their commitment to their employer and to their loved ones. 
In a bid to prevent employees having to ‘do the splits’ in this way, the government and 
employers have in recent decades – more than in the past – sought to improve the work-
life balance of employees. For example, statutory rules have been established which give 
employees a greater say over their working hours and times, so that they are also able to 
meet their other commitments.

For many employees faced with looking after children and others, working part-time is 
the main way of combining their working and private lives. The percentage of part-time 
workers has risen markedly in the last two decades with the increase in the labour par-
ticipation rate of women: from 25% in 1990 to 49% in 2010. The growth in the number 
of part-time workers as a proportion of the labour force has slowed in recent years: the 
number of employees wishing to (further) reduce their working hours fell according to 
the Labour Supply Panel from 17% in 2002 to 9% in 2010. It is plausible that this slow-
down will continue in the years ahead, particularly as the number of people wishing to 
work part-time could decline due to the financial uncertainty caused by the continuing 
recession.

The fact that it is mainly women who work part-time is actually a cause for concern. 
Despite years of attention devoted to the emancipation, economic independence and 
labour participation of women, a high proportion of them still work part-time: our 
figures show that 75% of women in the Netherlands work fewer than 32 hours per week. 
Part-time working carries a number of risks: part-time workers are not only more likely 
to earn less than full-time workers, but are also less likely to take part in training pro-
grammes than their full-time counterparts.

Government policy aimed at encouraging flexible working hours and working from 
home has to date borne fruit to only a limited extent. The percentage of employees who 
are able to determine their own start and finish times has risen only slightly according 
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to the Labour Supply Panel data, from 36% in 2000 to 38% in 2010. The number of em-
ployees who work (some of the time) from home does show a big increase, from 9% in 
2002 to 14% in 2010. However, this is driven mainly by the need to do overtime and the 
desire to avoid commuting; the percentage of employees who work from home to make 
it easier to combine work with looking after children or others amounts to only 1% of all 
employees.

Minimising risks through sustainable employability
Dutch government policy since the 1990s has been that employees should be (jointly) 
responsible for maintaining their labour market position. The term employability which 
was used to describe this has in many cases been replaced by the term sustainable employ-
ability. This term incorporates a number of aspects of employee functioning, all of which 
must receive attention if employability is to be increased: health, good working condi-
tions, labour mobility and training. The idea is that if sufficient attention is given to all 
these aspects, employees can continue to be productive until retirement, and in this way 
can also achieve security of employment in a more flexible economy with less job secu-
rity.

Mobility on the labour market
It is argued that mobility is a very important factor in realising the government’s objec-
tives. The thinking is that mobile employees end up in the right place on the labour 
market sooner, and this benefits the whole economy. A flexible labour market should 
facilitate this outcome, because it makes it easier for workers to change jobs, and they 
will accordingly do so more often, so the theory goes. In practice, however, there is a 
paradox here. On the one hand the labour market does indeed appear to have become 
more flexible due to the growth in the number of flexible employment contracts. 
Moreover, our figures show that it is taking longer and longer for employees to convert 
a temporary position into a permanent job. On the other hand, the Labour Supply Panel 
data suggest that there has been little change in external mobility (moving from one 
employer to another) since the start of the 1990s: around 13% of all employees who were 
employed in both survey years had changed employer, comparable with the percentages 
in the middle of the 1990s. Where any shifts can be observed in the intervening years, 
this is due more to movements in the economic cycle than to a clear trend.

This does not, however, mean that nothing at all has changed in this area. Although 
external mobility has remained stable, internal mobility (changing jobs with the same 
employer) has increased in recent years: in the period 1992-1994, around 10% of workers 
made such a change; in 2008-2010 the figure had almost doubled (18%). The idea that 
employees remain in the same job until retirement and are unwilling and/or unable to 
do something else has become somewhat outmoded.

The directly visible benefits of mobility for employees are fairly limited: the majority 
of those who change jobs (71%) end up in a new position at the same or only a slightly 
higher level, and a not inconsiderable proportion of them (11%) actually accept a job at a 
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lower grade. Moreover, employees who change jobs are at a substantially greater risk of 
ending up in a temporary job: in the vast majority of cases, employees are given a tempo-
rary contract when joining a new employer. Our figures show that only 26% of employees 
who have been in their current job for less than one year have a permanent contract, 
compared with 85% of all employees.

Employee training
There has been no increase in the participation in job-related training in recent years, 
despite the wide attention devoted to this theme in government policy. Roughly 40% of 
all employees in 2010 reported that they had taken part in a course or training pro-
gramme in the two years prior to the survey, the same proportion as in earlier years. 
Moreover, the content of the courses tends to focus mainly on the jobs that employees 
are currently doing: the courses reported appear to be mainly practical in nature, focus-
ing on current job content. There is a virtual absence of courses aimed at facilitating a 
substantial change in level or discipline. From the perspective of day-to-day practice, 
that is logical: employers want employees who are good at their jobs; and employees 
know that in order to improve in their present jobs and to be eligible for promotion, they 
need to possess sufficient specialist knowledge. Most training programmes are paid for 
by the employer (in terms of both time and money): over three-quarters of training is 
paid for by the employer and followed (at least partly) during working hours. This means 
that following (job-related) courses and training programmes is a normal part of the 
employee’s work, which in the short term offers hardly any benefits in terms of career 
development: no significant effect is found from following training on the chance of 
job retention or a pay increase. It may be that the direct link between training and the 
employee’s current job is the reason for the apparent ‘Matthew effect’ here: the stronger 
someone’s labour market position, the more training they follow. Most training is fol-
lowed by full-time workers, with much lower participation by those in a weaker labour 
market position (part-time workers and people with non-regular employment contracts, 
but also the self-employed). Employees who are dissatisfied or who function less well 
also do not follow training more often than those who are satisfied and function ade-
quately.

This points to the existence of a social dilemma, in which behaviour that is rational in 
the short term produces sub-optimum results in the longer term. If training is seen by all 
those directly involved mainly as a necessary contribution to the employee’s specialisa-
tion in their present function, it is likely to contribute little (and in some cases perhaps 
nothing at all) to longer-term employability outside that function. Even where participa-
tion in training is relatively high, the problem that the government would like to solve 
– a lack of sustainable employability – can then continue to exist. The role played by 
training in its present guise in promoting sustainable employment should therefore not 
be overestimated.
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Older people on the labour market
The age at which older employees stop work has been rising steadily over the past two 
decades, partly as a result of government measures to prolong people’s working lives. 
This trend is likely to continue in the future. The Labour Supply Panel data show that old-
er workers are well aware of the need to continue working for longer. Whereas in 1999, 
62% of those aged 55-59 years expected to stop working between the ages of 60 and 62, 
in 2010 57% of this age group were already assuming that they would have to work until 
at least age 65. It is likely that expectations about the retirement age will have changed 
further in this direction since then.

Training and mobility are also seen as a way of extending the employability of older 
workers. While the effects of this government policy will be modest in a general sense, 
the results for older workers are likely to be greater. Since the chances of older people 
finding work elsewhere are low, extending their working lives almost always means 
continuing in their present job. This means that their employability with their present 
employer must in any event be maintained. The fact that training often focuses mainly 
on improving skills in the employee’s present function could be an advantage in this 
case: it invests in the value of the present job and skills match and therefore defers the 
potential departure moment. At the start of this century, workers aged between 50 and 
54 years already participated in training to a comparable extent to those in their 40s, 
and there has been virtually no change in this relatively high participation rate. Between 
2008 and 2010, 43% of those in this age group had followed some form of job-related 
training, compared with 44% of those in their 40s. Among 55-59 year-olds, the participa-
tion in training rose from 28% in 2002-2004 to 38% in 2008-2010, only slightly less than 
their counterparts in their 40s. The figure does drop sharply in the 60-64 age group, of 
whom only 27% had followed training in the period 2008-2010. This shortfall is to some 
extent unavoidable, because the short period of their career remaining means that in-
vesting in training often makes less sense, both for themselves and for their employers. 
On the other hand, exit figures show that the proportion of employees who have been 
in their job for five years leaving the labour market is comparable across all age groups. 
This observation puts into perspective the argument often used by employers that older 
workers have only a short period of employment remaining. The rising retirement age 
also means that this older age group will have to follow training more often in order to 
be able to keep up their skills until retirement, and also that this training will pay greater 
dividends.

The changing views on older workers and their increased participation in training are 
leading to small changes in the mobility of this group. As is often the case, changes first 
manifest themselves in the youngest group of older workers: the number of internal 
job changes has risen most among 50-54 year-olds in recent years. In 2000, 10% of this 
group had changed jobs with the same employer in the preceding two years; in 2010 
this percentage had risen to 17%. This means that this age group change jobs almost as 
often as the group in their 40s, where internal mobility was 18% in the period 2008-2010. 
The external mobility of people in their early 50s did not increase, but the difference 
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 between them and those in their 40s was already small. The mobility – both internal and 
external – of employees aged 55 years and older remains as low as ever, however. This low 
mobility can be ascribed less and less to inadequate jobseeking behaviour on the part of 
employees: an ever larger proportion of them are seriously looking for other work, be-
cause of the economic climate or otherwise. For example, in 2010 11% of 55-59 year-olds 
were looking for another job, compared with 7% in 2000 and 4% in 2002.

Escaping from unemployment is still a major problem for older people, however. Once 
older workers lose their jobs, they have only a very small chance of returning to the la-
bour market. These poor job opportunities call for a review of the labour market policy 
for this group: it is not acceptable to allow a situation to continue where all concerned 
agree that participation by older workers is necessary, while at the same time those who 
are seriously looking for a job have virtually no chance of finding one.

Policy theory versus reality?
This report does not seek to evaluate the entire body of Dutch labour market policy. 
Nonetheless, the outcomes of that policy do lead us to make a number of comments 
concerning some of the assumptions on which it is based, and which do not in all cases 
appear to have a solid empirical foundation.

A first assumption of the policy is that it is good for individuals and for society as a 
whole to promote external mobility as something which benefits both the career of the 
individual and the growth of national prosperity. However, the only growth in mobility 
we have observed relates to internal mobility. If external mobility is so beneficial for all 
concerned, why is only internal mobility increasing? Does this perhaps suggest that the 
assumed benefits of external flexibility manifest themselves mainly in the better-placed 
groups on the labour market, such as well-educated, younger and healthy employees 
with few commitments? It may be that a substantial proportion of employees have 
no desire for mobility or flexibility because they think they will generate insufficient 
advantage; and if they do not have that desire, this could also mean that they are be-
ing ‘flexibilised’ against their will, to echo the sentiments of the sociologist Elchardus 
(1996).

A second policy assumption is that there is a direct link between training and job secu-
rity. Policymakers argue that training contributes to long-term employability and makes 
employees more resilient on the labour market. In practice, however, we see a Matthew 
effect: those groups which are assumed in the policy to be in a vulnerable labour market 
position and for whom training could in theory have a major effect (part-time workers, 
flexiworkers, the self-employed) are found to follow training less often than employees 
who are less vulnerable (with a permanent full-time job). Moreover, in this study we 
observed that the training followed by all groups was geared mainly to acquiring specific 
skills that are of importance chiefly for the employee’s current job. This casts doubt on 
whether the present training practice structurally increases people’s employability and 
labour market opportunities. If employee training is to play the role that policymakers 



136

a anbod van arbeid 2012

would like, this will probably require a substantial change in the way in which training is 
used by both employers and employees.

A third assumption of policy relates to the work-life balance. The policy assumption is 
that employees are more productive and find it easier to combine work with other tasks 
if they are able to (partly) determine their own working hours and place of work. Despite 
the facilitating policy pursued in recent years in the form of statutory leave schemes and 
the right to adjust working hours, in many cases the balance between people’s working 
and private lives has changed little. This probably implies that improving that balance 
may not be so simple, especially if the government places greater emphasis on citizens’ 
own responsibility in all kinds of areas in the future (Veldheer et al. 2012).

Finally, the policy aimed at older workers is partially successful in achieving the desired 
results, in that the participation rate of older workers is rising, as is their participation 
in training. However, these results are being achieved in the context of their present job. 
It therefore remains to be seen whether the growing focus on external mobility of older 
workers turns out to be a fruitful policy direction.
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