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Appendix bij CPB Notitie Arbeidsparticipatie 

Aanvullende figuren hoofdstuk 3 

Figuur A.3.1 Aandeel hoger opgeleid naar geboortecohort: vrouwen 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 

 
Figuur A.3.2 Aandeel hoger opgeleid naar geboortecohort: mannen 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.3.3 Netto participatie naar opleiding: vrouwen 

  

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.3.4 Netto participatie naar migratieachtergrond: vrouwen 

  

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.3.5 Netto participatie naar positie in het huishouden: vrouwen 

  

  

  
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.3.6 Aandeel niet-participanten dat opleiding volgt en dat geen opleiding volgt: 

mannen  

  

  
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.3.7 Aandeel niet-participanten dat opleiding volgt en dat geen opleiding volgt: 

vrouwen 

  

  
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Figuur A.3.8 Netto participatie naar opleiding: mannen 

  

 
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.3.9 Netto participatie naar migratieachtergrond: mannen 

  

 
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.3.10 Netto participatie naar positie in het huishouden: mannen 
  

 
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Aanvullende analyses hoofdstuk 3 

Regressieanalyse participatie 

Met behulp van een regressieanalyse kunnen we bepalen wat de bijdrage is van 

verschillende factoren aan de participatie van mannen en vrouwen. In deze bijlage schatten 

we een empirisch model om de bijdrage te bepalen van persoons- en huishoudkenmerken 

enerzijds en leeftijds- en cohorteffecten (verschillen in de participatie tussen personen met 

dezelfde kenmerken, maar geboren in verschillende perioden) anderzijds. Verder proberen 

we nog te corrigeren voor de conjunctuur door het effect van de werkloosheidsvoet op te 

nemen. 

 

In de empirische analyse maken we voor de participatie gebruik van een logit model. 

Definieer eerst de volgende functie voor participatie van persoon i in periode t: 

 

 *

0 1 ,( | ) ( | ) ( | )it t i a i a c i c t t itp x g a g c g t               

 

hierin is xi een vector van persoons- en huishoudkenmerken, ga(.) is een functie van leeftijd 

ai, gc(.) is een functie van geboortecohort ci en gt(.) is een functie van tijd. Merk op dat we 

toestaan dat het effect van bepaalde persoons- en huishoudkenmerken varieert over de 

tijd. Meer specifiek laten we in de geprefereerde specificatie toe dat het effect van jonge 

kinderen op de participatie varieert over de tijd, bijvoorbeeld door wijzigingen in beleid 

gericht op deze groep of veranderende voorkeuren specifiek voor deze groep. εit is een 

foutterm.  

 

We nemen aan dat εit een standaard logistische verdeling kent. De kans op participatie van 

persoon i in periode t is dan: 

 

 

*

0 1
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Een complicatie bij deze specificatie is dat niet alle lineaire parameters zijn geïdentificeerd 

voor de functies voor leeftijd, cohort en tijd vanwege de identiteit: ci + ai = t. Door 

aanvullende aannames te maken kunnen we de parameters van de functies schatten. In lijn 

met Euwals e.a. (2011) nemen we aan dat het tijdseffect gevangen wordt door de groeps-

specifieke werkloosheidsvoet: gt(t|θt)=θtUit, waarbij Uit de werkloosheidsvoet is (één 

periode vertraagd). We onderscheiden daarbij per geslacht 9 groepen: 3 opleidingsniveaus 

geïnteracteerd met 3 leeftijdsklassen. Voor de functies voor leeftijd en cohort gebruiken we 

respectievelijk dummy’s per leeftijd en per geboortecohort. 
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Tabel 3.1 geeft de geschatte parameters voor de verschillende verklarende variabelen. We 

schatten een apart model voor vrouwen en mannen. Een hoger opleidingsniveau heeft een 

positief effect op de participatie van vrouwen. Wanneer een vrouw alleenstaand is dan is 

haar participatie ceteris paribus lager dan in een samenwonend paar. Minderjarige 

kinderen verminderen de kans op participatie, vooral wanneer het er meer zijn.  

 

Bij mannen heeft een hoger opleidingsniveau ook een positief effect op de participatie, en 

een alleenstaande man participeert ook minder dan een man in een samenwonend paar. 

Bij twee kinderen is de participatie van mannen hoger, bij meer dan twee kinderen is de 

participatie juist weer lager. Bij zowel vrouwen als mannen heeft het 

werkloosheidspercentage geen statistisch significant effect op de bruto participatie. 

 

Met behulp van de regressieanalyse kunnen we het effect van leeftijd en geboortecohort 

scheiden van wijzigingen in de persoons- en huishoudkenmerken. Het effect van leeftijd op 

de bruto participatie loopt eerst op tot 25 jaar – door de deelname aan onderwijs – en daalt 

vervolgens naarmate men ouder wordt. De geschatte leeftijdseffecten zijn grafisch 

weergegeven in figuur A.3.11.1 De daling in de participatie vanaf een jaar of 30 is sterker 

voor vrouwen dan voor mannen. De geschatte (geboorte-)cohorteffecten zijn weergegeven 

in figuur A.3.12 (vrouwen) en A.3.13 (mannen). Jongere cohorten vrouwen participeren 

meer dan oudere cohorten wanneer we niet corrigeren voor veranderingen in persoons- 

en huishoudkenmerken, bijvoorbeeld een hoger opleidingsniveau, zie figuur A.3.12 links. 

Bij dezelfde kenmerken is er echter geen sprake van een toename in de participatie voor 

latere geboortecohorten, zie figuur A.3.12 rechts. Daarbij is het echter belangrijk te 

bedenken dat we in de figuur rechts ook `corrigeren’ voor een verandering in de 

participatie van moeders met jonge kinderen over de tijd. Zelfs zonder de verandering in 

de persoons- en huishoudkenmerken (zoals een hoger opleidingsniveau), was de 

participatie van vrouwen gestegen door dit effect (zie de decompositie analyse in sectie 

3.3).  

 

Het jaar-specifieke effect voor de participatie van moeders met een jongste kind in de 

leeftijdscategorieën 0-3 jaar en 4-11 jaar valt af te lezen in figuur A.3.14 . Daarin zien we 

voor moeders met een jongste kind in de leeftijdscategorie 0-3 jaar eerst een sterke stijging 

tot 2010, waarna het effect afvlakt. Ook bij moeders met een jongste kind in de 

leeftijdscategorie 4-11 jaar vlakt de stijging na 2008 enigszins af.  Dit heeft mogelijk te 

maken met de ombuigingen op de kinderopvangtoeslag aan het begin van de jaren 10 (zie 

Jongen e.a., 20182) en/of het afvlakken van het aandeel personen dat geen bezwaar heeft of 

aanbeveelt dat een moeder met jonge kinderen werkt (verschuiving van 

normen/preferenties) (zie Portegijs en van den Brakel, 2016). 

   
 

                                                             
1
 Vanwege de grote hoeveelheid parameters zijn deze grafisch weergegeven, hetzelfde geldt voor de cohorteffecten. 

2
 Of dit inderdaad een causaal gevolg is van de ombuigingen op de kinderopvangtoeslag is een andere anlyse nodig, 

bijvoorbeeld een differences-in-differences analyse zoals in Bettendorf e.a. (2015). 
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Tabel A.3.1 Geschatte parameters logit modellen 

 Vrouw 

 

Man 

Variabelen Coëfficiënt Coëfficiënt 

Opleidingsniveau (referentie: laag) 

Middelbaar 0,724***  0,411***  

Hoog 1,325***  0,889***  

 

Positie in het huishouden (referentiegroep: getrouwd paar) 

Paar nooit getrouwd 0,584***  0,130***  

Paar en ooit getrouwd 0,330***  -0,135***  

Alleenstaand en nooit getrouwd -0,085***  -1,092***  

Alleenstaand en ooit getrouwd -0,069***  -0,825***  

Woont bij ouders 0,208***  -0,660***  

Overig -0,241***  -1,033***  

 

Aantal minderjarige kinderen in het huishouden (referentie: minder dan 2 kinderen) 

Twee minderjarige kinderen -0,117***  0,237***  

Meer dan twee minderjarige kinderen -0,602***  -0,173***  

 

Minder- en meerderjarige kinderen samen in het huishouden (referentie: alleen minder- of alleen meerderjarige 

kinderen) 

Zowel minder- als meerderjarige kinderen in hetzelfde 

huishouden 
-0,150***  -0,022 

 

     

Alleenstaand en kind in het huishouden (referentie: 

niet alleenstaand of geen kinderen in het 

huishouden) 
    

Alleenstaand en minderjarig kind in het huishouden -0,338***  -0,229***  

Alleenstaand en meerderjarig kind in het huishouden 0,158***  0,267***  

     

Opleidingsniveau & minderjarig kind in het 

huishouden (referentie: laagopgeleid & minderjarig 

kind in het huishouden) 
    

Middelbaar opgeleid en minderjarig kind in het 

huishouden 
0,269***  0,613***  

Hoogopgeleid en meerderjarig kind in het huishouden 0,384***  0,802***  

     

Proxy voor tijdseffecten 
    

Werkloosheidspercentage 0,643  1,224*  

     

Constante -2,446***  -0,653***  

   

Waarnemingen 1.416.370 1.405.992 

Dummy’s leeftijd Ja Ja 

Dummy’s geboortejaar Ja Ja 

Dummy’s kwartaal Ja Ja 

Interactie jaar en minderjarig kind in huishouden Ja Ja 

  

Noot: Standaardfouten zijn geclusterd op persoonsniveau en per combinatie van opleidings- en 

leeftijdsgroep. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).  
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Figuur A.3.11 Geschat leeftijdsprofiel bruto participatie  

 

Vrouwen     Mannen 

  
Noot: Deze figuur geeft het geschatte leeftijdsprofiel van de bruto participatiegraad voor een persoon met de gemiddelde 
kenmerken van de steekproef in de regressies over de periode 1997-2017, inclusief het 95% betrouwbaarheidsinterval. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 

 
Figuur A.3.12 Geschat geboortecohortprofiel bruto participatie: vrouwen 

  
Noot: Deze figuur geeft de geschatte gemiddelde bruto participatiegraad per geboortecohort van een persoon met de 
gemiddelde kenmerken van de steekproef in de regressies over de periode 1997-2017, inclusief het 95% 
betrouwbaarheidsinterval. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.3.13 Geschat geboortecohortprofiel bruto participatie: mannen 

  
Noot: Deze figuur geeft de geschatte gemiddelde participatiegraad per geboortecohort van een persoon met de gemiddelde 
kenmerken van de steekproef in de regressies over de periode 1997-2017, inclusief het 95% betrouwbaarheidsinterval. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 

 

Figuur A.3.14 Geschat periode-specifiek profiel kind op participatie: vrouwen 

 

Jongste kind 0-3    Jongste kind 4-11 

  
 
Noot: Deze figuur geeft de geschatte bruto participatiegraad van moeders met een jongste kind (0-3 jaar respectievelijk 4-11 
jaar) voor de gemiddelde kenmerken van de steekproef in de regressies voor de periode 1997-2017, inclusief het 95% 
betrouwbaarheidsinterval. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.3.15 Geschat periode-specifiek effect kind op participatie: mannen 

 
Jongste kind 0-3    Jongste kind 4-11 

  
Noot: Deze figuur geeft de geschatte bruto participatiegraad van vaders met een jongste kind (0-3 jaar respectievelijk 4-11 jaar) 
voor de gemiddelde kenmerken van de steekproef in de regressies voor de periode 1997-2017, inclusief het 95% 
betrouwbaarheidsinterval. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 

 
Figuur A.3.16 Waargenomen en voorspelde mutatie participatie 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Jongere cohorten mannen participeren ongeveer evenveel als de voorgaande cohorten 

wanneer we niet corrigeren voor veranderingen in kenmerken (zie figuur A.3.13 links), 

maar participeren minder dan voorgaande cohorten wanneer we dat wel doen (zie figuur 

A.3.13 rechts). Het effect van jonge kinderen op de participatie van vaders is daarbij weinig 

veranderd, met en zonder correctie voor de andere factoren (zie figuur A.3.15). 

 

Methode decompositie participatie 

We berekenen het marginale effect van een bepaalde variabele xj - bijvoorbeeld de dummy 

voor hoger opgeleid – op de participatie qit als volgt: 

 

 (1 ) ,it
t t j

j

q
q q

x



 


   

en de bijdrage van de verandering in deze variabele berekenen we dan als volgt: 

 

 (1 ) .jt t t j jte q q x      
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Aanvullende figuren hoofdstuk 4 

Figuur A.4.1 Gewerkte uren per week naar opleidingsniveau: vrouwen 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.2 Gewenste –gewerkte uren per week naar opleidingsniveau: vrouwen 

 
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.3 Gewerkte uren per week naar migratieachtergrond: vrouwen 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.4 Gewenste - gewerkte uren per week naar migratieachtergrond: vrouwen 

 
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.5 Gewerkte uren per week naar positie in het huishouden: vrouwen 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.6 Gewenste - gewerkte uren per week naar positie in het huishouden: vrouwen 

 
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.6 Gewerkte uren naar opleiding: mannen 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.8 Gewenste –gewerkte uren per week naar opleidingsniveau: mannen 

 
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.9 Gewerkte uren per week naar migratieachtergrond: mannen 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 

  



28 

 

Figuur A.4.10 Gewenste - gewerkte uren per week naar migratieachtergrond: mannen 

 
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.11 Gewerkte uren per week naar positie in het huishouden: mannen 

 
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.12 Gewenste - gewerkte uren per week naar positie in het huishouden: mannen 

 
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Aanvullende analyses hoofdstuk 4 

Regressieanalyse gewenste uren per week 

Wederom bepalen we met behulp van een regressieanalyse wat de bijdrage is van 

verschillende factoren, in dit geval aan de gewenste uren per week van mannen en 

vrouwen. In de analyse van gewenste uren per week maken we gebruik van een lineair 

model. We verklaren het aantal gewenste uren per week van persoon i in periode t met: 

 

 
0 1 ,( | ) ( | ) ( | )it t i a i a c i c t t ith x g a g c g t               

 

hierin is xi wederom een vector van persoons- en huishoudkenmerken, ga(.) is een functie 

van leeftijd ai, gc(.) is een functie van geboortecohort ci en gt(.) is een functie van tijd. Merk 

daarbij op dat we net als bij de participatie toestaan dat het effect van bepaalde persoons- 

en huishoudkenmerken varieert over de tijd. We laten in de geprefereerde specificatie toe 

dat het effect van jonge kinderen op de gewenste uren varieert over de tijd. εit is een 

foutterm. 

 

Tabel A.4.1 geeft de geschatte parameters voor de verschillende verklarende variabelen. 

We schatten wederom een apart model voor vrouwen en mannen. Een hoger 

opleidingsniveau heeft net als bij de participatie een positief effect op de gewenste uren 

van vrouwen. Minderjarige kinderen verminderen de gewenste uren, vooral wanneer het 

er meer zijn. Een hoger werkloosheidspercentage voor vrouwen leidt tot een hoger aantal 

gewenste uren van vrouwen. Daarbij is het wel belangrijk te vermelden dat het model de 

jaar-op-jaar mutaties in de gewenste uren minder goed vangt dan de mutaties gemeten 

over een langere periode, zie figuur A.4.18. 

 

Bij mannen heeft een hoger opleidingsniveau juist een negatief effect op de gewenste uren, 

consistent met figuur 4.6 in de hoofdtekst waarin we zien dat hoger opgeleide mannen 

minder uren per week willen werken dan lager en middelbaar opgeleide mannen. Ook bij 

mannen leidt een hogere werkloosheid tot een hoger aantal gewenste uren per week, 

wederom is daarbij echter belangrijk te vermelden dat het model de jaar-op-jaar mutaties 

in de gewenste uren minder goed vangt dan de mutaties gemeten over een langere periode, 

zie figuur A.4.18. 

 

  



32 

 

Tabel A.4.1 Regressie resultaten lineair model gewenste uren per week 

 Vrouw Man 

Variabelen Coëfficiënt          Coëfficiënt 

Opleidingsniveau (referentie: laag) 

Middelbaar 1,35***  -0,48***  

Hoog 3,98***  -0,62***  

 

Positie in het huishouden (referentiegroep: getrouwd paar) 

Paar nooit getrouwd 2,63***  -0,32***  

Paar en ooit getrouwd 2,69***  0,17  

Alleenstaand en nooit getrouwd 2,78***  -2,10***  

Alleenstaand en ooit getrouwd 2,75***  -0,66***  

Woont bij ouders 4,83***  0,83**  

Overig 2,41***  -1,78***  

 

Aantal minderjarige kinderen in het huishouden (referentie: minder dan 2 kinderen) 

Twee minderjarige kinderen -1,48***  0,36***  

Meer dan twee minderjarige kinderen -1,95***  1,84***  

 

Minder- en meerderjarige kinderen samen in het huishouden (referentie: alleen minder- of alleen meerderjarige 

kinderen) 

Zowel minder- als meerderjarige kinderen in 

hetzelfde huishouden 
0,01  0,92***  

     

Alleenstaand en kind in het huishouden 

(referentie: niet alleenstaand of geen kinderen 

in het huishouden) 
    

Alleenstaand en minderjarig kind in het 

huishouden 
1,28***  -1,33***  

Alleenstaand en meerderjarig kind in het 

huishouden 
2,20***  -0,54**  

     

Opleidingsniveau & minderjarig kind in het 

huishouden (referentie: laagopgeleid & 

minderjarig kind in het huishouden) 
   

 

Middelbaar opgeleid en minderjarig kind in het 

huishouden 
-0,24  0,99***  

Hoogopgeleid en meerderjarig kind in het 

huishouden 
0,68***  -0,13**  

     

Proxy voor tijdseffecten 
 

 
 

 

Werkloosheidspercentage 19,60***  13,09***  

     

Constante 14,21  17,45***  

   

Waarnemingen             992.962        1.162.388 

Dummy’s leeftijd                      Ja                     Ja 

Dummy’s geboortejaar                      Ja                    Ja 

Dummy’s kwartaal                      Ja                    Ja 

Interactie jaar en minderjarig kind in huishouden                      Ja                    Ja 

  

Noot: Standaardfouten zijn geclusterd op persoonsniveau en per combinatie van opleidings- en 

leeftijdsgroep. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).  
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Figuur A.4.13 Geschat leeftijdsprofiel gewenste uren per week 

 
Vrouwen     Mannen 

  
Noot: Deze figuur geeft het geschatte leeftijdsprofiel van een persoon met de gemiddelde kenmerken van de steekproef in de 
regressies over de periode 1997-2017, inclusief het 95% betrouwbaarheidsinterval. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 

 
Figuur A.4.14 Geschat geboortecohortprofiel gewenste uren per week: vrouwen  

  
Noot: Deze figuur geeft de geschatte gewenste uren per week voor vrouwen voor de gemiddelde kenmerken van de steekproef 
in de regressies voor de periode 1997-2017 (links zonder controlevariabelen, rechts met controlevariabelen, de laatste is de 
geprefereerde specificatie) , inclusief het 95% betrouwbaarheidsinterval. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.15 Geschat geboortecohortprofiel gewenste uren per week: mannen 

 

  

Noot: Deze figuur geeft de geschatte gewenste uren per week voor mannen voor de gemiddelde kenmerken van de steekproef 
in de regressies voor de periode 1997-2017 (links zonder controlevariabelen, rechts met controlevariabelen, de laatste is de 
geprefereerde specificatie) , inclusief het 95% betrouwbaarheidsinterval. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 

 
Figuur A.4.16 Geschat periode-specifiek profiel kind op gewenste uren: vrouwen 

 

Jongste kind 0-3    Jongste kind 4-11 

  
Noot: Deze figuur geeft de geschatte gewenste uren van moeders met een jongste kind (0-3 jaar respectievelijk 4-11 jaar) voor 
de gemiddelde kenmerken van de steekproef in de regressies voor de periode 1997-2017, inclusief het 95% 
betrouwbaarheidsinterval. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Figuur A.4.17 Geschat periode-specifiek profiel kind op gewenste uren: mannen 

 
Jongste kind 0-3    Jongste kind 4-11 

  
Noot: Deze figuur geeft de geschatte gewenste uren van vaders met een jongste kind (0-3 jaar respectievelijk 4-11 jaar) voor de 
gemiddelde kenmerken van de steekproef in de regressies voor de periode 1997-2017, inclusief het 95% 
betrouwbaarheidsinterval. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 

 
Figuur A.4.18 Waargenomen en voorspelde mutatie gewenste uren per week 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS). 
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Bij zowel vrouwen als mannen nemen de gewenste uren toe tot 30 jaar, voor vrouwen 

loopt het daarna sneller af dan voor mannen, zie figuur A.4.13. Zonder rekening te houden 

met wijzigingen in de achtergrondkenmerken zien we oplopende cohorteffecten voor 

vrouwen, waarbij jongere generaties de wens hebben om steeds meer uren per week te 

werken, zie figuur A.4.14 links. Houden we rekening met de achtergrondkenmerken dan 

zien we relatief vlakke cohorteffecten, met eerst een lichte toename in de cohorteffecten 

over de oudere cohorten, en vervolgens een lichte afname in de cohorteffecten over de 

jongere cohorten zie figuur A.4.14 rechts. Daarbij is het echter wederom belangrijk om te 

beseffen dat we `corrigeren’ voor een periode-specifiek effect van het hebben van jonge 

kinderen op de gewenste uren.  

 

Figuur A.4.16 laat zien dat we na 2010 geen afvlakking hebben bij de gewenste uren voor 

vrouwen met een jongste kind in de leeftijdscategorie 0-3 jaar (dit in tegenstelling tot de 

afvlakking bij de participatie van deze groep, zie figuur A.3.14). Ook voor vrouwen met een 

jongste kind in de leeftijdscategorie 4-11 jaar zien we een doorgaande opwaartse lijn. Ook 

zonder wijziging in de achtergrondkenmerken (zoals een hoger opleidingsniveau) hadden 

we dus een stijging van de participatie van moeders met jonge kinderen gezien, en deze 

stijging gaat bij de jongste cohorten door.  

 

Bij mannen zien we voor jongere cohorten een duidelijk negatief cohorteffect, wat 

enigszins in omvang afneemt als we rekening houden met de veranderende 

achtergrondkenmerken. Deze figuur geeft aan dat jongere generaties minder uren per 

week willen werken dan hun voorgangers. Bij vaders met een jong kind is dit effect zelfs 

sterker, zie figuur A.4.17. 
 

Methode decompositie gewenste uren per week 

Omdat we een lineair model gebruiken, kunnen we meteen de parameter uit de regressie 

van een variabele gebruiken. De bijdrage van de verandering in variabele xjt berekenen we 

dan als volgt: 

 

 .jt j jte x     
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Aanvullende analyses hoofdstuk 5 

Tabel A.5.1 Kans op overgang van niet-participatie naar participatie (2003-2016) 

Naar beroepsbevolking of onderwijsvolgend    Mannen     Vrouwen  

binnen aantal kwartalen: na kwartaal van observatie 1 kwartaal 4 kwartalen 1 kwartaal 4 kwartalen 

 

Referentiecategorie: eenpersoonshuishouden 

Alleenstaande ouder -0,140** -0,244*** 0,019 0,030 

 (0,061) (0,084) (0,015) (0,020) 

Lid ouderpaar 0,091*** 0,113*** 0,041** 0,005 

 (0,033) (0,035) (0,019) (0,024) 

Lid paar zonder kinderen 0,121*** 0,173*** 0,062*** 0,024 

 (0,040) (0,039) (0,020) (0,024) 

Inwonend kind -0,018 0,027 0,144*** 0,097** 

 (0,045) (0,045) (0,033) (0,040) 

Overig lid -0,036 0,130** 0,027 0,035 

 (0,058) (0,062) (0,041) (0,056) 

     

Referentiecategorie: lager opgeleid     

Middelbaar opgeleid 0,091*** 0,076*** 0,033*** 0,060*** 

 (0,024) (0,026) (0,006) (0,008) 

Hoger opgeleid 0,167*** 0,122*** 0,083*** 0,138*** 

 (0,038) (0,036) (0,009) (0,011) 

     

Referentiecategorie: Nederlands     

Westerse migratieachtergrond -0,007 -0,019 0,013 0,031** 

 (0,035) (0,037) (0,010) (0,013) 

Niet-Westerse migratieachtergrond -0,007 0,006 0,022** 0,050*** 

 (0,033) (0,034) (0,009) (0,012) 

     

Referentiecategorie: geen inkomen     

WW 0,223*** 0,147*** 0,377*** 0,336*** 

 (0,044) (0,030) (0,023) (0,019) 

Bijstand -0,214*** -0,160*** -0,017 -0,030 

 (0,041) (0,038) (0,016) (0,019) 

Ziekte/arbeidsongeschiktheid -0,361*** -0,408*** -0,069*** -0,145*** 

 (0,033) (0,032) (0,007) (0,009) 

Overige sociale voorzieningen -0,294*** -0,365*** -0,092*** -0,149*** 

 (0,039) (0,040) (0,012) (0,019) 

     

Overige controlevariabelen en constante Ja Ja Ja Ja 

     

Gemiddelden uitkomstvariabele (kolom) 0,291 0,494 0,147 0,341 

Observatieaantallen (ongewogen) 1.779 1.779 21.457 21.457 

 

Noot: Overige controlevariabelen zijn dummy’s voor geboortejaar, leeftijd in 5-jaarsgroepen, kwartaalnummer van eerste 
observatie, gewerkt in afgelopen vier jaar en sociaaleconomische categorie van de hoofdkostwinner en een subgroep-
specifiek werkloosheidspercentage. Robuuste standaardfouten tussen haakjes. Significantie: *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB en het SSB (CBS). 
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Aanvullende figuren hoofdstuk 6 

Figuur A.6.1 Belangrijkste inkomensbron van hoofdkostwinners die samenleven met niet-

participerende man (25-39 jaar) 

 
Noot: Nj = het gemiddeld aantal personen per jaar in de populatie (gewogen) en in de steekproef (ongewogen). AI = 
arbeidsinkomen, WW = Werkloosheidswet, AO = arbeidsongeschiktheid, SV = sociale voorzieningen (voornamelijk Wajong). 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB en het SSB (CBS). 

 
Figuur A.6.2 Belangrijkste inkomensbron van niet-participerende mannen (25-39 jaar) naar 

opleidingsniveau 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB en het SSB (CBS). 

 
Figuur A.6.3 Belangrijkste inkomensbron van niet-participerende mannen (25-39 jaar) naar 

(migratie)achtergrond  

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB en het SSB (CBS).  
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Figuur A.6.4 Belangrijkste inkomensbron van hoofdkostwinners die samenleven met niet-

participerende vrouw (25-49 jaar) 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB en het SSB (CBS). 

 
Figuur A.6.5 Belangrijkste inkomensbron van niet-participerende vrouwen (25-49 jaar) naar 

opleidingsniveau 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB en het SSB (CBS). 

 
Figuur A.6.6 Belangrijkste inkomensbron van niet-participerende vrouwen (25-49 jaar) naar 

(migratie)achtergrond  

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB en het SSB (CBS). 
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