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Samenvatting
In het afgelopen decennium heeft de arbeidsparticipatie zich anders ontwikkeld dan in de
periode daarvoor. De participatie van jonge mannen daalt. Het aantal vrouwen dat werkt
stijgt, maar deze stijging vlakt af. De participatie van ouderen laat juist een sterke toename
zien.
In deze notitie analyseren we deze patronen naar geslacht en leeftijd en onderzoeken we
de mate waarin opleiding, migratieachtergrond en huishoudsamenstelling daarbij een rol
spelen. Ook verkennen we mogelijke verklaringen voor deze patronen en de vraag in
hoeverre het om structurele of conjuncturele ontwikkelingen gaat. Daarnaast analyseren
we hoe snel personen die op enig moment niet participeren alsnog óf weer aan het werk
gaan. En we brengen in kaart van welke inkomensbronnen zij leven, wanneer ze niet
participeren.
We onderzoeken de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie over de afgelopen twintig jaar,
zowel in personen als in uren. De focus ligt hierbij op de bruto arbeidsparticipatie (inclusief
werklozen) in personen en op de gewenste uren per werkende. Deze maatstaven zijn
minder gevoelig voor conjuncturele schommelingen dan de netto arbeidsparticipatie
(exclusief werklozen) en de gewerkte uren, waardoor structurele ontwikkelingen beter
zichtbaar worden.
De belangrijkste bevindingen bij de verschillende onderzoeksvragen uit deze studie staan
hieronder.
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1. Voor welke groepen binnen de Nederlandse samenleving – naar geslacht, leeftijd,
opleiding, migratieachtergrond en huishoudsituatie – is de arbeidsparticipatie in de
afgelopen twintig jaar veranderd, in personen en/of in uren?
De participatiegraad van vrouwen vanaf 25 jaar is omhoog gegaan, maar deze stijging is in
het afgelopen decennium afgevlakt. De toename van de participatiegraad is mede het
gevolg van een hoger gemiddeld opleidingsniveau van vrouwen, want hoger opgeleiden
participeren gemiddeld meer dan lager opgeleiden. De groei komt echter vooral door een
hogere participatie van moeders met jonge kinderen. Voor de jongste cohorten is de
‘kinderdip’ in de participatie van jonge moeders vrijwel verdwenen. De participatie van
vrouwen met kinderen lijkt inmiddels sterk op die van vrouwen zonder kinderen. De
participatiegraad van laagopgeleide vrouwen en vrouwen met een niet-westerse
migratieachtergrond blijft relatief nog achter. Bij mannen is de participatiegraad onder
jongeren gedaald en onder ouderen gestegen. Per saldo is de participatiegraad van mannen
weinig veranderd. Vooral de vergrijzing remt de participatie van mannen. Oudere mannen
werken dan wel meer dan vroeger, maar nog steeds een stuk minder dan mannen van
middelbare leeftijd. De verschillen in de participatie naar opleidingsniveau,
migratieachtergrond en huishoudsamenstelling blijven voor mannen grosso modo beperkt.
Opvallend is wel de relatief sterke daling van de participatie onder laagopgeleide en
alleenstaande mannen.
Ook bij de gewenste en gewerkte uren per week zien we bij vrouwen een toename vanaf 25
jaar. In tegenstelling tot de participatie in personen vlakt de groei in de gewenste en
gewerkte uren per week bij vrouwen vooralsnog niet af. Ook in het afgelopen decennium is
hier een duidelijke toename zichtbaar. De stijging van het opleidingsniveau levert hieraan
wederom een bijdrage, maar de toename komt vooral door een stijging van de gewenste en
gewerkte uren onder vrouwen met jonge kinderen. De vergrijzing blijft daarbij wel een
rem op de groei, omdat oudere vrouwen nog steeds minder uren per week willen werken
dan vrouwen van middelbare leeftijd. Bij mannen zien we – net als bij de participatie in
personen – een afname van de gewenste en gewerkte uren per week onder jongeren en een
toename onder ouderen. Ook hier blijven grosso modo de verschillen naar
opleidingsniveau, migratieachtergrond en huishoudsamenstelling bij mannen beperkt. Wel
is er vooral bij de lager opgeleiden sprake van een daling in de gewenste en gewerkte uren
per week. Door de vergrijzing daalt per saldo het aantal gewenste en gewerkte uren per
week van mannen. Oudere mannen willen nog altijd minder uren per week werken dan
mannen van middelbare leeftijd en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe.
2. Wat zijn mogelijke verklaringen voor deze veranderingen en in hoeverre zijn deze
veranderingen structureel?
De dalende arbeidsparticipatie onder jonge mannen is een internationaal herkenbaar
patroon waar verschillende oorzaken voor zijn aan te wijzen. Bij de jongste groepen – tot
een jaar of 25 – speelt de toenemende onderwijsdeelname een belangrijke rol. Dat vooral
laagopgeleide en alleenstaande jonge mannen lijken af te haken op de arbeidsmarkt kan
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wijzen op teruglopende kansen of motivatie om mee te komen op de arbeidsmarkt.
Technologische veranderingen en globalisering verminderen mogelijk de vraag naar hun
vaardigheden. Tegelijkertijd laat onderzoek voor de VS zien dat ook het aanbod kan zijn
gedaald, doordat alternatieve tijdsbestedingen zoals gaming aantrekkelijker en
toegankelijker zijn geworden.
De stagnerende groei van de participatie onder vrouwen van middelbare leeftijd is deels
een logisch gevolg van het feit dat een belangrijk stuk groeipotentieel ondertussen benut is.
Er was nog veel winst te behalen door vrouwen die kinderen krijgen voor de arbeidsmarkt
te behouden. De arbeidsparticipatiepatronen onder moeders met jonge kinderen tonen aan
dat met name de middelbaar en hoger opgeleide moeders niet langer – al dan niet tijdelijk
– uittreden, maar door blijven werken. Nu het dal in de arbeidsparticipatie van moeders
met jongere kinderen vrijwel verdwenen is, zal verdere groei meer moeten komen uit een
algemene verhoging van de participatiegraad onder vrouwen. In dat opzicht is het sterk
gestegen opleidingsniveau relevant. Dit zal ook in de toekomst een opwaarts effect blijven
hebben op de participatie, omdat lager opgeleide oudere cohorten worden vervangen door
hoger opgeleide jongere cohorten. Het feit dat de groei van de uren werk per week bij
vrouwen in het afgelopen decennium niet is afgevlakt, wijst ook op een mogelijk verder
stijgende deeltijdfactor.
De participatie van ouderen is flink gestegen. Hierbij heeft beleid waarschijnlijk een rol
gespeeld, zoals het afschaffen van de VUT- en prepensioenregelingen. Ook de stijging van
de opleidingsniveaus en van de (gezonde) levensverwachting heeft hieraan bijgedragen.
Het gemiddelde opleidingsniveau onder ouderen zal de komende decennia nog verder
toenemen, vooral onder vrouwen. En als de stijgende levensverwachting zich – conform de
huidige verwachtingen – blijft vertalen in extra gezonde levensjaren, dan kan de
participatie onder ouderen nog verder groeien.
De crisis is duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling van de netto arbeidsparticipatie en de
werkloosheid. Mogelijke meer structurele gevolgen van de crisis voor de bruto
arbeidsparticipatie zijn lastiger te identificeren. De gevolgen voor hoger opgeleiden lijken
relatief beperkt te zijn, zeker op langere termijn. Of deze conclusie breder getrokken kan
worden, vergt nader onderzoek.
3. Welke kenmerken hangen samen met de uitstroom van niet-participatie naar werk,
binnen de deelgroepen waarvan de participatie achterblijft?
Bij deze analyse is het belangrijk te benadrukken dat het niet noodzakelijk om causale
effecten gaat. We analyseren de uitstroomkans voor personen die op enig moment niet
participeren; dit is een selecte groep. Binnen de groep die niet participeert, stromen
personen die samenwonen met een partner sneller uit naar werk dan alleenstaanden. Dit
geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Hoger opgeleiden stromen bovendien sneller
uit dan lager opgeleiden. Diegenen voor wie een WW-uitkering de primaire inkomensbron
vormt, hebben een grotere uitstroomkans dan diegenen zonder eigen inkomensbron. Het
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ontvangen van het primaire inkomen uit een andere uitkeringsbron, zoals bijstand of een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, hangt juist negatief samen met de uitstroom naar werk.
4. Wat zijn de belangrijkste inkomensbronnen van niet-participanten, binnen de
deelgroepen waarvan de participatie achterblijft?
Binnen de groep die niet participeert, zijn alleenstaande mannen en vrouwen relatief vaak
afhankelijk van de bijstand (zij hebben geen partnerinkomen). Niet-participerende mannen
met een partner hebben relatief vaak een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, of
geen eigen inkomen. Niet-participerende vrouwen met een partner hebben dikwijls geen
eigen inkomen en leven van het inkomen van hun – meestal werkende – partner. Het
percentage niet-participerende vrouwen zonder eigen inkomensbron daalt wel over de
tijd.
Vragen voor vervolgonderzoek

Deze notitie biedt een gedetailleerd inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie in
Nederland in den brede en voor diverse subgroepen. De trends in Nederland blijken breder
internationaal zichtbaar en hiervoor zijn in de literatuur verschillende verklaringen
aangedragen. Veel van deze verklaringen zijn echter met behulp van de beschikbare
microdata niet direct te toetsen voor Nederland en vergen aanvullend onderzoek. Zo is het
bijvoorbeeld moeilijk om aan te geven wat de belangrijkste drijvende krachten zijn achter
de afnemende participatie van laagopgeleide en alleenstaande jongere mannen. Over
mogelijke verklarende factoren, zoals innovaties in recreatief computergebruik en het
effect daarvan op de tijd besteed aan onderwijs en arbeid, ontbreekt het momenteel nog
aan Nederlandse data.
De analyses van de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie naar deelgroepen in deze
notitie worden in 2019 gebruikt om een langetermijnprojectie te maken van de
arbeidsparticipatie, zowel in personen als in uren. Deze zal onder andere gebruikt worden
in de nieuwe vergrijzingsstudie.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

In het afgelopen decennium heeft het arbeidsaanbod zich anders ontwikkeld dan op basis
van eerdere structurele trends werd verwacht. Zo blijkt bijvoorbeeld het arbeidsaanbod
van jonge mannen af te nemen, van vrouwen van middelbare leeftijd te stagneren en van
ouderen sterk te groeien.
In deze notitie onderzoeken wij op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de onderliggende trends. Daarbij kijken we primair naar vijf kenmerken:
geslacht, leeftijd, opleiding, migratieachtergrond en huishoudsituatie. De vraag is voor
welke (sub-)groepen sprake is van een afwijkende ontwikkeling in de arbeidsparticipatie,
wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn en of er redenen zijn om aan te nemen dat deze
veranderingen structureel zijn. Hierbij ligt de focus op de bruto arbeidsparticipatie. Dit
betreft de som van de werkenden – ofwel de netto arbeidsparticipatie – en de
werkzoekenden. Verder is gevraagd nader in te zoomen op de groepen die niet
participeren en in kaart te brengen in hoeverre zij later alsnog of weer de arbeidsmarkt
betreden en wat hun belangrijkste inkomensbronnen zijn.

1.2

Trends in de Nederlandse arbeidsparticipatie

Grote veranderingen in arbeidsparticipatie over de afgelopen eeuw

De arbeidsparticipatie van mannen tussen 15 en 65 jaar lag tot halverwege de vorige eeuw
op een zeer hoog niveau. Vrijwel alle mannen werkten. Figuur 1.1 toont een historisch
perspectief op de participatiegraden voor mannen en vrouwen. Opvallend daarin is ook de
extreme werkloosheid onder mannen ten tijde van de grote depressie in de jaren dertig.
Vanaf de jaren zestig zet echter een daling van de arbeidsparticipatie van mannen in en
deze bereikt een dieptepunt rond 1980. Daarna is een gedeeltelijk herstel te zien, maar
sinds het begin van deze eeuw is de totale arbeidsparticipatie van mannen weinig meer
veranderd. Volgens de tegenwoordig meer gebruikelijke internationale definitie van
arbeidsparticipatie voor de leeftijden van 15 tot 75 jaar is zelfs weer sprake van een
daling.1
De arbeidsparticipatie van vrouwen heeft decennialang op een veel lager niveau gelegen
dan die van mannen. Gemiddeld was ongeveer 1 op de 3 vrouwen actief op de
arbeidsmarkt. Vaak eindigde een loopbaan op het moment dat een vrouw trouwde.

1

Zie CBS Statline [link]
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Figuur 1.1

Minder mannen, meer vrouwen op de arbeidsmarkt

Noot: Dit betreft een historisch overzicht van de bruto arbeidsparticipatie volgens de vroegere nationale definitie: ten minste 12
uur werk per week onder de bevolking tussen 15 en 65 jaar. De cijfers van vóór 1950 en na 2013 zijn benaderd op basis van de
bevolkingstotalen voor de leeftijden 20-64 jaar. Voor de rest van deze notitie is de huidige internationaal gebruikelijke definitie
van arbeidsparticipatie gehanteerd: ten minste 1 uur werk per week onder de bevolking tussen de 15 en 75 jaar.
Bron: CBS Statline en eigen berekeningen.

Vanaf de jaren zeventig en met name in de jaren negentig steeg de arbeidsparticipatie van
vrouwen echter spectaculair. Ondertussen is gemiddeld ongeveer twee op de drie vrouwen
actief op de arbeidsmarkt, maar in het afgelopen decennium is de groei afgevlakt.
Verschuivende participatieprofielen naar leeftijd

Sinds het begin van deze eeuw zijn opvallende verschuivingen te zien in de
participatieprofielen naar leeftijd. Deze gaan schuil onder de relatief stabiele totale
participatiecijfers over die periode. Figuur 1.2 toont de bruto arbeidsparticipatie naar
leeftijd voor mannen en vrouwen in de jaren 1999, 2008 en 2017. Het basispatroon is een
arbeidsparticipatie die voor jongeren oploopt tot een jaar of 25, als gevolg van het
geleidelijk verlaten van het voltijdsonderwijs. Daarna volgen enkele decennia van
maximale participatie tot mensen geleidelijk de arbeidsmarkt weer verlaten richting
pensionering.
In het eerste decennium van de 21e eeuw was bij mannen vooral zichtbaar dat de
uittreedleeftijd steeg. De gebruikelijke leeftijd voor vroegpensioen verschoof van eind
vijftig naar begin zestig. In het tweede decennium van de 21e eeuw, na de crisis, zette deze
stijging door en werd vroegpensioen steeds minder gebruikelijk. Steeds meer mannen
werken nu door tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd, die bovendien sinds 2013 geleidelijk
oploopt. Hiertegenover staat dat de participatiegraad onder jongere mannen in het eerste
decennium nog stabiel hoog bleef, maar in het tweede decennium juist is gedaald. Met
name onder twintigers, maar ook onder dertigers is de arbeidsparticipatie teruggelopen.
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Figuur 1.2

Bruto arbeidsparticipatie naar geslacht en leeftijd verschuift over de tijd

Bron: CBS Statline

De participatie van vrouwen ligt over de hele linie nog altijd lager dan die van mannen,
ondanks de eerder getoonde inhaalslag. Het verschil is over de afgelopen twintig jaar wel
gehalveerd. Ook onder vrouwen is een sterke en aanhoudende stijging van de
participatiegraad van ouderen zichtbaar. Maar vooral opvallend is de ontwikkeling in de
participatie van vrouwen tussen grofweg de 25 en de 50 jaar. Oorspronkelijk piekte de
participatie van vrouwen op een leeftijd van eind twintig. Gedurende het eerste decennium
van de eeuw groeide de participatie van de 25- tot 50-jarigen sterk, tot er nauwelijks meer
sprake was van een piek op 25 jaar. In het tweede decennium viel deze sterke groei echter
stil.
De vergrijzing remt de arbeidsparticipatie

De vergrijzing van de beroepsbevolking heeft een drukkend effect op de participatiecijfers.
De totale participatiegraad naar geslacht is een gewogen gemiddelde van de participatie
per leeftijdsgroep. Door de vergrijzing groeit het relatieve gewicht van de oudere
leeftijdsgroepen met lagere participatiegraden. Figuur 1.3 laat zien dat de vergrijzingsgolf
geleidelijk door de beroepsbevolking heen rolt. Vanaf de geboortecohorten rond 1970, na
de introductie van de pil, zijn de geboorteaantallen sterk teruggelopen. Rond de
eeuwwisseling vormden daardoor de dertigers de grootste demografische groep.
Ondertussen zijn dit vijftigers geworden en bereiken relatief grote geboortecohorten de
pensioengerechtigde leeftijd. Omdat tegelijkertijd de participatiegraad van ouderen sterk is
gestegen, is de totale arbeidsparticipatiegraad de laatste tien jaar per saldo nog relatief
stabiel gebleven.
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Figuur 1.3

De vergrijzingsgolf rolt door de beroepsbevolking

Bron: CBS Statline

1.3

Onderzoeksvragen

In deze notitie duiken we dieper in de boven beschreven ontwikkelingen in
arbeidsparticipatie, voor verschillende deelgroepen. Ook bekijken we de duurzaamheid
van het niet-participeren en de middelen waarmee niet-participanten in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn:
1. Voor welke groepen binnen de Nederlandse samenleving – naar geslacht, leeftijd,
opleiding, migratieachtergrond en huishoudsituatie – is de arbeidsparticipatie in de
afgelopen twintig jaar veranderd, in personen en/of in uren?
2. Wat zijn mogelijke verklaringen voor deze veranderingen en in hoeverre zijn deze
veranderingen structureel?
3. Welke kenmerken hangen samen met de uitstroom van niet-participatie naar werk,
binnen de deelgroepen waarvan de participatie achterblijft?
4. Wat zijn de belangrijkste inkomensbronnen van niet-participanten, binnen de
deelgroepen waarvan de participatie achterblijft?
Dit onderzoek vormt een brede analyse van de ontwikkelingen in het arbeidsaanbod. De
nadruk ligt op het vergaren van kennis, door middel van kwantitatief empirisch onderzoek
voor Nederland. Voor de analyses maken we gebruik van de Enquête Beroepsbevolking
(EBB) en het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS. Daarbij bekijken
we ook in hoeverre de Nederlandse ontwikkelingen het algemene internationale beeld
volgen en of inzichten en verklaringen uit de internationale literatuur ook voor Nederland
kunnen gelden.
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1.4

Leeswijzer

Deze notitie is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 plaatst de Nederlandse ontwikkelingen in
arbeidsparticipatie in internationaal perspectief en biedt een overzicht van de mogelijke
verklaringen voor de gevonden patronen. In Hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de
ontwikkeling van de participatie naar subgroepen op basis van de kenmerken opleiding,
migratieachtergrond en huishoudsamenstelling. Met behulp van een zogenoemd ageperiod-cohort-model kunnen we de bijdrage bepalen van veranderingen in persoons- en
huishoudkenmerken, de leeftijdsverdeling en cohorteffecten (dit vangt onder andere
veranderingen in voorkeuren). Hoofdstuk 4 kent grotendeels dezelfde opbouw als
hoofdstuk 3, maar focust daarbij op de participatie in uren per week. Hierbij is ook
aandacht voor de eventuele verschillen tussen de gewenste uren per week en de
daadwerkelijk gewerkte uren per week, en hoe deze verschillen zich hebben ontwikkeld. In
de laatste twee hoofdstukken staan de niet-participanten centraal. Hoofdstuk 5 gaat in op
hun kans alsnog de arbeidsmarkt op te stromen en de kenmerken die daarmee
samenhangen, en hoofdstuk 6 beschrijft hun belangrijkste inkomensbronnen.
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2

Internationale trends en verklaringen

Dit hoofdstuk plaatst de Nederlandse arbeidsaanbodtrends in internationaal perspectief en
bespreekt de verklaringen die in de internationale literatuur zijn aangedragen voor de
veranderingen in de arbeidsparticipatie. De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Sectie
2.1 toont de internationale trends in participatie naar geslacht en leeftijd. De volgende drie
secties bespreken mogelijke verklaringen voor respectievelijk de dalende participatie van
jonge en middelbare mannen (sectie 2.2), de stagnerende participatie van vrouwen (sectie
2.3) en de stijgende participatie van ouderen (sectie 2.4).

2.1

Nederland volgt het internationale beeld

Verschuivingen in de arbeidsdeelname in Nederland blijken voor een belangrijk deel de
internationale trends te volgen. Figuren 2.1 en 2.2 illustreren dit aan de hand van de bruto
participatiegraad - werkenden plus werklozen als aandeel in de bevolking voor een
bepaalde leeftijdsklasse - voor mannen en vrouwen. We presenteren de bruto
participatiegraad voor een aantal groepen van landen, voor drie steekjaren (1999, 2008 en
2017) en uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.
Voor vrijwel alle landen zien we een afname in de participatie van zowel jonge mannen
(15-24 jaar) als jonge vrouwen tussen 2008 en 2017. Tussen 1999 en 2008 was er voor
een groot aantal landen juist nog sprake van een stijging. Bij mannen in de leeftijd 25-54
zien we ook voor vrijwel alle landen een daling tussen 2008 en 2017, daar waar de
arbeidsdeelname redelijk stabiel was tussen 1999 en 2008. Bij de vrouwen zien we juist
dat de participatie in de leeftijd 25-54 tussen 2008 en 2017 meestal is gestegen, zij het
doorgaans minder sterk dan tussen 1999 en 2008. Bij ouderen (55+) zien we zowel bij de
mannen als de vrouwen in de gehele periode van 1999 tot 2017 over alle landen een sterke
stijging van de participatie. Hierin maken vooral de landen in Continentaal en Zuid-Europa
een sterke inhaalslag ten opzichte van Scandinavië en de Angelsaksische landen. Bij
mannen en vrouwen in de leeftijd 65-74 blijven Continentaal en Zuid-Europa nog achter bij
Scandinavië en de Angelsaksische landen. De volgende paragrafen gaan in op de meest
relevante verklaringen voor de verschillende deelgroepen.
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Figuur 2.1

Internationale vergelijking participatie mannen: 1999, 2008 en 2017

Bron: OECD Labour Force Statistics 2006 en 2018.
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Figuur 2.2

Internationale vergelijking participatie vrouwen: 1999, 2008 en 2017

Bron: OECD Labour Force Statistics 2006 en 2018.
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2.2

Dalende participatie van mannen

Hogere deelname aan onderwijs

De afname van de arbeidsdeelname van jongeren tussen 15 en 25 jaar sinds 1985 is
volgens het IMF (2018) voor een belangrijk deel een gevolg van een toename van het
aantal jongeren dat een opleiding volgt. Ook in Nederland speelt de hogere
scholingsdeelname van jongeren een belangrijke rol (zie hoofdstuk 3).2 Krueger (2017)
vindt voor de VS dat het stijgende rendement van scholing de dalende arbeidsdeelname
van jongeren deels verklaart. Voor een deel kan dit het gevolg zijn van economische
prikkels. Er is sprake van een correlatie: hoe meer jongeren na het basisonderwijs
uiteindelijk tertiair onderwijs volgen, hoe lager het arbeidsaanbod van jongeren is.
Doorwerking Grote Recessie

De afname van de participatiegraad in het afgelopen decennium kan deels een
conjunctureel effect zijn. Tijdens de recessie zijn bedrijven failliet gegaan en dit kan ook
leiden tot verschuivingen in de vraag naar arbeid. Dit zijn bedrijven waarin relatief veel
mannen werken, zoals de industrie, de bouw en de zakelijke dienstverlening.
Het IMF (2018) concludeert dat vooral lager en middelbaar opgeleiden het slachtoffer
worden van ontslag. Als deze groepen ontmoedigd raken, zullen zij zich ook minder
aanbieden op de arbeidsmarkt. Dan leidt de recessie niet alleen tot lagere netto, maar ook
tot lagere bruto participatie. Dezelfde groepen zijn ook kwetsbaar voor de gevolgen van
automatisering. Voor Nederland vindt Van den Berge (2018) geen negatieve
langetermijneffecten voor hoogopgeleiden van een start op de arbeidsmarkt tijdens de
crisis. Voor zover er onderzoek beschikbaar is voor overige groepen in Nederland, geeft
ook dat vooralsnog geen aanwijzingen voor negatieve langetermijneffecten (zie Van den
Berge, 2018).
Dalende arbeidsvraag naar routinematig werk

Acemuglu en Autor (2011) onderzoeken vooral de invloed van de verschuivende vraag als
gevolg van de automatisering. Hun hypothese is dat werk dat voornamelijk bestaat uit het
organiseren, opslaan, terugzoeken en verwerken van informatie, in toenemende mate is
vertaald in computersoftware. Deze automatisering geldt vooral voor taken waarvoor een
middelbare administratieve opleiding is vereist, en ook voor routinematig productiewerk.
Deze technologische vernieuwingen hebben het aantrekkelijk gemaakt om
werkzaamheden naar lagelonenlanden te verplaatsen. Deze trend weerspiegelt zich ook in
de internationale ontwikkeling van de werkgelegenheid. Het aandeel van hoog- en
laagbetaalde banen neemt toe, terwijl het werk dat traditioneel door middelbaar
opgeleiden gedaan werd, onder druk staat. Deze ontwikkelingen doen zich ook voor in de
landen van de EU (Goos e.a., 2014). Vooralsnog zijn deze ontwikkelingen minder
uitgesproken in de Nederlandse context (Van den Berge en Ter Weel, 2015).
2

Het aandeel zogenaamde NEETs (not in employment, education or training) is in Nederland relatief laag en over de
periode 2005-2015 ook maar beperkt toegenomen, zie Cammeraat e.a. (2017).
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Hogere waardering vrije tijd

De daling van het arbeidsaanbod van jonge mannen, in personen en in uren, kan
samenhangen met de toegenomen kwaliteit van mogelijkheden om vrije tijd te besteden.
Voor jonge mannen lijkt er een verband te zijn tussen de daling in het arbeidsaanbod en de
innovaties in recreatief computergebruik. Uit een tijdsonderzoek van Aguiar e.a. (2017)
voor de VS blijkt dat mannen in de leeftijdsgroep 21-30 jaar hun vrije tijd in toenemende
mate besteden aan videogames en recreatief pc-gebruik. Tegelijkertijd is hun aantal
gewerkte uren tussen 2000 en 2015 met 12% afgenomen. Dit is meer dan bij mannen
tussen 31 en 55 jaar – hier is de daling 8%. Aguiar e.a. (2017) vinden dat de daling van het
arbeidsaanbod bij jonge mannen gepaard gaat met een even grote stijging van hun
beschikbare vrije tijd en dat zij deze extra vrije tijd grotendeels besteden aan gaming en
recreatief computergebruik. Het onderzoek stelt dat de recreatieve innovaties een kwart
tot de helft van de daling in de arbeidsparticipatie van deze groep kunnen verklaren. Voor
Nederland is dit nog niet onderzocht, maar er zijn wel aanwijzingen dat gaming ook in
Nederland een groeiend – en soms ook problematisch – fenomeen is (Van Rooij, 2011).
Toenemend gebruik van medicijnen

Het onderzoek van Krueger (2017) wijst ook op de mogelijke invloed van het toenemend
medicijngebruik in de VS op het arbeidsaanbod. Het gaat dan vooral om medicijnen die pijn
bestrijden en opiaten. Ook drugs vallen hieronder. De causale relatie tussen het stijgende
opiatengebruik en de dalende arbeidsparticipatie is niet helemaal duidelijk, maar een
ruimere beschikbaarheid en het relatief snel voorschrijven van deze producten lijkt wel
een rol te spelen. Vooralsnog is de opiatencrisis voornamelijk een Amerikaans probleem,
maar het meer voorschrijven van sterke pijnstilling is wel een internationale trend die ook
in Nederland zichtbaar is.3
Veranderende sociale normen

Het eerder genoemde onderzoek van Aguiar e.a. (2017) en een publicatie van Eberstadt
en Nicholas (2016) wijzen op verschuivingen in sociale normen als mogelijke oorzaak van
dalende arbeidsdeelname van jonge mannen. Men accepteert nu gemakkelijker dan
vroeger dat jonge mannen niet werken en voor hun onderhoud afhankelijk zijn van familie
of hun partner. In 2015 woonde 67% van de niet-werkende jonge mannen (21-30 jaar) bij
ouders of verwanten; in 2000 was dit nog maar 46%. Dit lijkt erop te wijzen dat ouders en
partners steeds meer fungeren als sociaal vangnet voor jonge mannen. Binnen
samenwonende stellen geldt echter niet dat mannen minder zijn gaan werken omdat
vrouwen meer zijn gaan werken. Deze kruiseffecten lijken maar een beperkte rol te spelen
(Bargain e.a., 2014; IMF, 2018), ook in Nederland (Jongen e.a., 2014).

3

Zie Brouwer (2018), [link]
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2.3

Stagnerende participatie van vrouwen

Aandeel huishoudens met kinderen neemt minder snel af

De daling van het aandeel huishoudens met kinderen vlakt af. Vrouwen met jonge kinderen
participeren minder dan vrouwen zonder jonge kinderen (IMF, 2018). Dit geldt ook voor
Nederland (zie hoofdstuk 3). Het verschil is wel een stuk kleiner geworden (zie hoofdstuk
3). Het dalende kindertal heeft de participatie van vrouwen verhoogd, maar dit effect
neemt af nu het kindertal minder snel daalt.4
Kosten kinderopvang al flink gedaald en subsidies voor werkende ouders flink gestegen

In veel landen is er een toename geweest van betaalbare kinderopvang door een toename
van het aantal beschikbare plaatsen en een hogere subsidie per plaats (OESO, 2016). Dit
heeft de participatie van vrouwen gestimuleerd (Kleven, 2014, IMF, 2016, Kleven en
Landais, 2017). Ook voor Nederland is dit het geval (Bettendorf e.a., 2015).5 Inmiddels is
een grote sprong gemaakt in de participatie, zowel in personen als in uren, en is de vraag
hoeveel verder het aanbod zal stijgen en de kosten zullen dalen. Begin jaren tien is er in
Nederland flink bezuinigd op de kinderopvangtoeslag (zie Jongen e.a., 2018). Dit heeft de
participatie van werkende moeders vermoedelijk gedrukt. Sinds 2016 is de
kinderopvangtoeslag echter weer verhoogd.
Verschuivende voorkeuren over arbeid en zorg

Daarnaast zijn normen en waarden rondom werkende vrouwen met kinderen sterk
veranderd (IMF, 2016). Daar waar zowel mannen als vrouwen vroeger nog een voorkeur
hadden voor een eenverdienershuishouden wanneer er jonge kinderen waren, is dit
inmiddels sterk verschoven naar een voorkeur voor een tweeverdienershuishouden, zie
Kleven en Landais (2017) voor een internationale analyse en Portegijs en Van den Brakel
(2016) voor Nederland. Dit heeft de participatie gestimuleerd (IMF, 2016, Kleven en
Landais, 2017). Maar inmiddels lijkt deze verschuiving voor Nederland tot stand gekomen,
zie wederom Portegijs en Van den Brakel (2016).
Opleidingsniveau groeit nog wel door

De toename in het opleidingsniveau van vrouwen heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan de toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen (IMF, 2016). Eerdere analyses
voor Nederland laten dit ook zien (Euwals e.a., 2011). Het gemiddelde opleidingsniveau
van jonge cohorten vrouwen is inmiddels al hoger dan dat van mannen (zie hoofdstuk 3).
Voorlopig zal het gemiddelde opleidingsniveau nog wel verder groeien, omdat lager
opgeleide oudere cohorten worden vervangen door hoger opgeleide jongere cohorten.6
4

Bij mannen was en is het verschil in participatie tussen huishoudens met en zonder kinderen een stuk kleiner dan bij
vrouwen (zie hoofdstuk 3).
5
De wijzigingen in de kinderopvangtoeslag en de andere subsidies voor werkende ouders hebben maar een beperkt
effect op de participatie van mannen (Bettendorf e.a., 2015).
6
Bij mannen stijgt het opleidingsniveau al langer minder sterk dan bij vrouwen, en levert dit ook een kleinere bijdrage
aan de stijging van de participatie, zie hoofdstuk 3.
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Meer algemeen: de wet van de remmende voorsprong

In het algemeen geldt dat de participatie minder gemakkelijk is te verhogen als het niveau
al hoog is. Blau en Kahn (2008) en Heim (2008) laten voor de VS zien dat de zogenaamde
arbeidsaanbodelasticiteit - de toename in de participatie als gevolg van een toename in het
loon - in de afgelopen decennia sterk is gedaald. Bargain e.a. (2014) vinden hetzelfde
verband in een cross-sectie van landen, waarbij de arbeidsaanbodelasticiteit lager is in
landen met een relatief hoge arbeidsparticipatie. Voor Nederland vinden Jongen e.a.
(2014), op basis van data over de periode 2006-2009, ook een substantieel lagere
arbeidsaanbodelasticiteit dan voorgaande studies over eerdere periodes. Die eerdere
studies waren gebaseerd op data uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, toen
de arbeidsparticipatie van vrouwen nog een stuk lager was dan tegenwoordig.

2.4

Stijgende participatie van ouderen

De hele vorige eeuw daalde de participatie van oudere mannen in veel landen, maar nu is
een duidelijke omslag zichtbaar. Uit een analyse van Coile e.a. (2018) blijkt dat de stijging
van de participatiegraad van 60- tot en met 64-jarigen vooral in Nederland en Duitsland
spectaculair is. Sinds 1993 steeg de participatie van Nederlandse ouderen van 20 tot ruim
64%. Het onderzoek wijst op enkele bepalende factoren. Veranderingen in de sociale
zekerheid in een aantal landen waren van groot belang. Door versobering van de
voorzieningen en het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd steeg de
arbeidsdeelname. Het toenemende opleidingsniveau en een verbeterde gezondheid hebben
waarschijnlijk ook een bijdrage geleverd. Verder blijken in landen waarin meer vrouwen
zijn gaan werken ook de mannen langer door te werken. Onderstaand lopen we de
literatuur rond deze thema’s langs, met een focus op de publicaties over de Nederlandse
situatie.
Sociale zekerheid en pensioenen

Verschillende recente beleidsveranderingen zijn van invloed op de leeftijd en wijze van
uittreding in Nederland (Bolhaar en Van Vuuren, 2018). Ten eerste zijn per 2006 de
vroegpensioenregelingen VUT en prepensioen de facto afgeschaft. Dit raakt iedereen die is
geboren na 1 januari 1950. Ten tweede is vanaf 2013 de AOW‐gerechtigde leeftijd
stapsgewijs verhoogd. Tot 2021 stijgt deze geleidelijk, in totaal met twee jaar; daarna
wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Ten derde is de toegang tot
arbeidsongeschiktheidsregelingen de afgelopen decennia beperkt en is de maximale WWduur verkort, waardoor deze niet langer functioneren als alternatieve, geaccepteerde
vroegpensioenroutes.7 De grotere prikkels voor werkgevers om werknemers niet te laten
instromen in arbeidsongeschiktheidsregelingen en de strengere toegangseisen hebben
hieraan bijgedragen.
7

De recente stijging van de instroom in de WIA van 60-plussers hangt samen met het feit dat tot voor kort een relatief
selecte groep in die leeftijdscategorie participeerde (Berendsen en Rijnsburger, 2017).
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Toename opleidingsniveau

Uit een onderzoek van Deelen en Van Vuuren (2009) blijkt dat ruwweg een kwart van de
geobserveerde participatiestijging van Nederlandse mannen tussen de 50 en 70 jaar in de
periode 1992-2006 voor rekening komt van de stijging van het gemiddelde
opleidingsniveau. Volgens Schirle (2008) kan de waargenomen stijging van de
arbeidsparticipatie van mannen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk voor een
derde tot de helft worden verklaard uit hun toegenomen opleidingsniveau. In Nederland
hebben de bovengenoemde beleidsmaatregelen rond sociale zekerheid en pensioenen
waarschijnlijk een belangrijkere rol gespeeld dan de stijging van het opleidingsniveau. De
opleidingsniveaus stegen immers ook al toen de participatie onder ouderen in Nederland
nog afnam. Overigens geldt dat vooral voor oudere vrouwen nog substantiële
cohorteffecten in het opleidingsniveau te verwachten zijn (zie hoofdstuk 3).
Participatie van partners

Deelen en Van Vuuren (2009) tonen dat – bovenop het bovengenoemde directe effect van
hogere opleidingsniveaus op de arbeidsparticipatie – ruim een vijfde van de groei in de
arbeidsparticipatie samenhangt met het gestegen opleidingsniveau van de partner. Dit
ondersteunt de theorie van complementariteit van vrije tijd binnen het huishouden: beter
opgeleide partners participeren immers vaker op de arbeidsmarkt. Coile e.a. (2018) vinden
eveneens steun voor deze complementariteitstheorie: 62% van de oudere Amerikaanse
mannen geeft aan dat zij alleen naar hun pensionering uitzien als hun partner ook
gepensioneerd is.
Een contrasterende theorie stelt juist het omgekeerde: de hogere participatie van vrouwen
leidt tot een groter huishoudvermogen, en dit vergroot de mogelijkheden om met
vervroegd pensioen te gaan. Volgens deze theorie zou de toenemende arbeidsparticipatie
van vrouwen ertoe moeten leiden dat mannen juist minder gaan werken. Schirle (2008)
vindt echter dat de complementariteitstheorie van groter belang is. Hij schrijft de
toegenomen participatie van oudere mannen (50-plussers) voor een derde tot de helft toe
aan de eveneens gestegen participatie van hun partners.
Verbeterde gezondheid

De literatuur over de relatie tussen gezondheid, arbeidsparticipatie en pensionering is
divers en deels tegenstrijdig, zie Dillingh e.a. (2018) voor een overzicht. Feit is dat de
afgelopen decennia zowel de levensverwachting als de gezonde levensverwachting sterk
zijn verbeterd. Volgens de OESO (2017) bestaat de stijging van de levensverwachting bij
geboorte over de periode 2000-2015 voor 85 procent uit gezonde extra levensjaren. Ook
voor de komende decennia zijn de vooruitzichten gunstig. Volgens het RIVM stijgt in
Nederland over de periode 2015-2040 de levensverwachting met ruim vier jaar.8 De
levensverwachting in goed ervaren gezondheid volgt deze stijging grotendeels, de
levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen stijgt naar verwachting zelfs nog wat
8

Zie de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van het RIVM [link].
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harder. Alleen de levensverwachting zonder chronische ziekten stijgt slechts zeer beperkt.9
Er blijkt echter vrijwel geen verschil te zijn in de arbeidsparticipatiegraad tussen mensen
met of zonder chronische ziekten, zolang zij geen lichamelijke beperkingen ondervinden en
hun gezondheid als goed ervaren.

3

Analyse participatie in personen

De participatiegraad van vrouwen vanaf 25 jaar is omhoog gegaan, maar deze stijging is in
het afgelopen decennium afgevlakt. De toename van de participatiegraad is mede het gevolg
van een hoger gemiddeld opleidingsniveau van vrouwen, want hoger opgeleiden participeren
gemiddeld meer dan lager opgeleiden. De groei komt echter vooral door een hogere
participatie van moeders met jonge kinderen. Voor de jongste cohorten is de ‘kinderdip’ in de
participatie van jonge moeders vrijwel verdwenen. De participatie van vrouwen met kinderen
lijkt inmiddels sterk op die van vrouwen zonder kinderen. De participatiegraad van
laagopgeleide vrouwen en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond blijft relatief
nog achter. Bij mannen is de participatiegraad onder jongeren gedaald en onder ouderen
gestegen. Per saldo is de participatiegraad van mannen weinig veranderd. Vooral de
vergrijzing remt de participatie van mannen. Oudere mannen werken dan wel meer dan
vroeger, maar nog steeds een stuk minder dan mannen van middelbare leeftijd. De verschillen
in de participatie naar opleidingsniveau, migratieachtergrond en huishoudsamenstelling
blijven voor mannen grosso modo beperkt. Opvallend is wel de relatief sterke daling van de
participatie onder laagopgeleide en alleenstaande mannen.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In Sectie 3.1 bespreken we de dataset. Sectie 3.2
presenteert vervolgens een grafische analyse van de participatiegraad van vrouwen en
mannen, voor het totaal en naar opleidingsniveau, migratieachtergrond en huishoudtype,
en daarbinnen voor verschillende cohorten over de tijd. Sectie 3.3 ten slotte geeft een
decompositie van de verandering in de participatiegraad van vrouwen en mannen in de
afgelopen 20 jaar in de onderliggende factoren (zoals het opleidingsniveau en de
leeftijdsverdeling). De decompositie is gebaseerd op een regressieanalyse die is
opgenomen in de bijlage.

3.1

Dataset

Voor de analyse maken we gebruik van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS.
De EBB is een herhaalde cross-sectie, ieder jaar wordt een nieuwe steekproef getrokken
van circa 1% van de bevolking van 15 jaar en ouder (ongeveer 100 duizend personen per
9

De levensverwachting zonder chronische ziekten is gebaseerd op informatie uit de Gezondheidsenquête van het CBS
[link] over hoeveel mensen lijden aan ten minste een van twaalf specifieke chronische ziekten. Dit betreft uiteenlopende
aandoeningen, waaronder suikerziekte, astma en verschillende hartaandoeningen.

20

jaar).10 De EBB bevat informatie over arbeidsparticipatie en het aantal gewerkte uren, en
een groot aantal persoons- en huishoudkenmerken. In de analyse beperken we ons tot de
periode 1996-2017, de periode waarvoor geharmoniseerde gegevens beschikbaar zijn.
Figuur 3.1 Aandelen jongeren (15-29 jaar), middelbaren (30-49 jaar) en ouderen (50-74
jaar) in de bevolking 15-74 jaar: 1996-2017

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

Figuur 3.2 Aandelen lager, middelbaar en hoger opgeleid in de bevolking 15-74 jaar: 19962017

Noot: Lager opgeleid is gedefinieerd als een onderwijsniveau tot en met MBO1. Middelbaar opgeleid is gedefinieerd als MBO 24, HAVO of VWO. Hoger opgeleid is gedefinieerd als een onderwijsniveau van HBO of WO.
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).

10

Met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Voor meer informatie
over de EBB, zie CBS [link].

21

Figuur 3.3 Aandelen personen zonder migratieachtergrond (Nederlands), met een nietwesterse migratieachtergrond en een westerse migratieachtergrond in de bevolking 15-74
jaar: 2001-2017

Noot: De indeling Nederlands, niet-westers en westers volgt de CBS indeling in de EBB. Bij personen met een
migratieachtergrond is ten minste één ouder in het buitenland geboren. Personen met een westerse achtergrond hebben als
herkomstland één van de landen in Europa, Noord-Amerika of Oceanië. Personen met een niet-westerse achtergrond hebben
als herkomstland één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (inclusief Turkije). Indonesië en Japan vormen een
uitzondering, zij worden op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie tot de westerse landen gerekend
(CBS, 2018). Voor migratieachtergrond zijn geharmoniseerde reeksen beschikbaar voor de kortere periode 2001-2017.
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).

Figuur 3.4 Aandelen positie in het huishouden in de bevolking 15-74 jaar: 1996-2017

Noot: Een `ouderpaar’ is een samenwonend paar met inwonende kinderen. `Kind’ zijn thuiswonende kinderen (in de leeftijd 1574 jaar). De categorie `overig’ bevat o.a. samenwonende broers en zussen.
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).
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Voor onze analyses selecteren we uit de EBB de personen in de leeftijd 15 tot en met 74
jaar, waarvoor zowel participatiestatus als de persoons- en huishoudkenmerken zijn
waargenomen. Het EBB bevat populatiegewichten om de cijfers representatief te maken op
nationaal niveau.
De analyse in dit hoofdstuk focust op de zogenaamde bruto participatiegraad. De bruto
participatiegraad is het aandeel personen in de bevolking (voor een bepaalde
leeftijdsklasse), dat werkt of dat werkloos is. Werkloos betekent zonder werk, maar actief
op zoek naar een baan en op korte termijn beschikbaar. Het gaat dus om het aandeel
personen dat werkt of wil werken. Daarnaast presenteren we ook uitkomsten voor de
netto participatiegraad; het aandeel werkende personen in de bevolking exclusief de
werklozen. Verder tonen we de bruto participatiegraad inclusief het aandeel personen dat
voltijds onderwijs volgt. Dit laatste is vooral belangrijk bij de analyse van de participatie
van jongeren.
Bij de analyse houden we rekening met een aantal persoons- en huishoudkenmerken. Meer
specifiek analyseren we de ontwikkeling in de arbeidsparticipatie apart voor mannen en
vrouwen. Binnen deze groepen analyseren we vervolgens de ontwikkeling naar 1)
opleidingsniveau, onderverdeeld in lager, middelbaar en hoger, 2) migratieachtergrond,
onderverdeeld in zonder migratieachtergrond (Nederlands), niet-westerse
migratieachtergrond en westerse migratieachtergrond, en 3) het type huishouden,
onderverdeeld in eenpersoonshuishouden, alleenstaande ouder, samenwonend paar met
inwonende kinderen, samenwonend paar zonder inwonende kinderen, thuiswonende
kinderen (in de leeftijd 15-74 jaar) en overig (o.a. samenwonende broers en zussen).
Figuren 3.1-3.4 tonen de ontwikkeling in een aantal persoons- en huishoudkenmerken
over de periode 1996-2017.11 We presenteren gemiddelden voor de bevolking van 15 tot
en met 74 jaar. Het aandeel jongeren (15-29 jaar) en middelbaren (30-49 jaar) neemt door
de tijd af en het aandeel ouderen (50-74 jaar) neemt toe (figuur 3.1).12 Over dezelfde
periode is het opleidingsniveau van vrouwen en mannen gestegen, en dan vooral van
vrouwen (figuur 3.2).13, 14 Ook het aandeel personen met een migratieachtergrond is
toegenomen, en dan vooral het aandeel personen met een niet-westerse achtergrond
(figuur 3.3).15 Verder is het aandeel van alleenstaanden en alleenstaande ouders

11

Voor migratieachtergrond zijn geharmoniseerde reeksen beschikbaar voor de kortere periode 2001-2017.
Het aandeel jongeren (15-29 jaar) neemt af van 27% in 1996 naar 24% in 2017 voor vrouwen en van 28% in 1996
naar 25% in 2017 voor mannen. Het aandeel ouderen (50-74 jaar) neemt toe van 32% in 1996 naar 42% in 2017 voor
vrouwen en van 30% in 1996 naar 42% in 2017 voor mannen.
13
Figuur A.3.1 in de bijlage laat zien dat de laatste cohorten vrouwen inmiddels hoger opgeleid zijn dan de laatste
cohorten mannen.
14
Het aandeel hoger opgeleide vrouwen is verdubbeld van 15% naar 30%, en het aandeel lager opgeleide vrouwen is
gedaald van 48% naar 30%. Het aandeel hoger opgeleide mannen is gestegen van 21% naar 31%, en het aandeel lager
opgeleide mannen is gedaald van 38% naar 28%.
15
Bij vrouwen steeg het aandeel personen met een niet-westerse achtergrond van 8% naar 12%, bij mannen steeg dit
aandeel van 9% naar 12%.
12
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toegenomen, terwijl het aandeel van samenwonende paren met kinderen is afgenomen
(figuur 3.4).16

3.2

Grafische analyse

Vervolgens analyseren we de participatie van vrouwen en mannen, en binnen deze
groepen voor een aantal subgroepen, naar opleiding, migratieachtergrond en
huishoudtype. We presenteren eerst grafieken voor vrouwen. We gebruiken daarbij
zogenaamde cohortfiguren. Box 3.1 legt uit hoe deze gelezen moeten worden.
Vrouwen

Figuur 3.5 toont de ontwikkeling in de participatie van vrouwen voor verschillende
geboortecohorten. Voor alle cohorten zien we dat de bruto participatie van vrouwen stijgt
tot 30 jaar, het moment waarop veel vrouwen kinderen krijgen, en daalt vanaf 50 jaar.
Voor de tussenliggende leeftijden - wanneer er vaak minderjarige kinderen in het
huishouden zijn - zien we belangrijke verschillen tussen de afzonderlijke cohorten. Bij de
oudere cohorten is er nog sprake van een lagere participatie op de leeftijd tussen 30 en 34
jaar en vervolgens loopt deze weer op. Dit is de bekende `kinderdip’ in de participatie. Voor
de jongere cohorten lijkt deze kinderdip verdwenen. Een mogelijke verklaring voor het
verdwijnen hiervan is een verschuivende norm of voorkeur van moeders met jonge
kinderen om te werken, en beleidswijzigingen die het werken voor tweede verdieners met
kinderen aantrekkelijker hebben gemaakt (zie hoofdstuk 2).17
Daarnaast zien we een sterke stijging over de cohorten in de participatie van vrouwen van
middelbare leeftijd en die van oudere vrouwen. De participatiegraad van latere cohorten
ligt op die leeftijden een stuk hoger dan bij eerdere cohorten. De literatuur uit hoofdstuk 2
geeft een aantal mogelijke verklaringen: een toename in het opleidingsniveau van
vrouwen, een stijgende (gezonde) levensverwachting en het inperken van de
mogelijkheden voor vroegpensioen en alternatieve uittreedroutes.18

16

Het aandeel alleenstaande vrouwen steeg van 15% naar 17%, het aandeel alleenstaande moeders steeg van 5% naar
6%, terwijl het aandeel moeders met partner en kind is afgenomen van 35% naar 31%. Het aandeel alleenstaande
mannen steeg van 14% naar 19%, het aandeel alleenstaande vaders bleef 1% (na een scheiding wonen de kinderen
doorgaans voornamelijk bij de moeder), terwijl het aandeel vaders met partner en kind is afgenomen van 35% naar 31%.
17
We gaan hier in de regressieanalyse in de bijlage verder op in. Hierbij corrigeren we voor bijvoorbeeld de toename in
het opleidingsniveau van moeders met jonge kinderen.
18

Verder maakt de opbouw van werkervaring op jongere leeftijd het aantrekkelijker om te werken op oudere leeftijd (Blundell
e.a., 2016).
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Box 3.1 Toelichting cohortfiguren

In de cohortfiguren laten we steeds de gemiddelde participatie zien over een 5-jaars periode per
groep van vijf aansluitende geboortecohorten, dit zijn de punten in bovenstaande figuur. We
aggregeren over geboortecohorten en jaren om de figuren leesbaar te houden. De jongste (o.a.
1990-1994) en oudste (o.a. 1935-1939) geboortecohorten hebben minder dan 4 punten omdat
zij minder dan 20 jaar worden waargenomen in de relevante leeftijd voor de beroepsbevolking
(15-74 jaar).
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Figuur 3.5 Bruto participatiegraad, netto participatiegraad en bruto participatiegraad
inclusief onderwijsdeelname: vrouwen

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

De ontwikkeling in de netto participatie per cohort over de tijd – waarbij werkloze
vrouwen niet worden meegeteld in de participatie – komt sterk overeen met het beeld van
de bruto participatie. Wanneer we kijken naar bruto participatie inclusief deelname aan
voltijds onderwijs, dan zien we dat de participatie voor de jongste cohorten monotoon
dalend is vanaf jonge leeftijd. Daarbij zien we wel positieve cohorteffecten over de gehele
linie, waarbij latere cohorten steeds vaker participeren of vaker naar school gaan.
Bij lager opgeleide vrouwen is nog steeds sprake van een kinderdip tussen de 30 en 45
jaar, terwijl die bij middelbaar en hoger opgeleide vrouwen is verdwenen (figuur 3.6). Voor
alle opleidingsniveaus geldt dat oudere vrouwen meer zijn gaan participeren.
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Figuur 3.6 Bruto participatiegraad naar opleidingsniveau: vrouwen

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

We zien een vergelijkbare ontwikkeling over de cohorten voor Nederlandse vrouwen en
vrouwen met een westerse migratieachtergrond (figuur 3.7). Voor beide groepen is de
kinderdip bij de jongste cohorten verdwenen. Ook bij vrouwen met een niet-westerse
migratieachtergrond is dit grotendeels het geval, maar hun participatiegraad blijft nog wel
aanzienlijk achter bij de andere twee groepen. Ook hier geldt voor alle groepen dat de
participatiegraad van oudere vrouwen sterk is toegenomen, ook bij vrouwen met een nietwesterse achtergrond.
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Figuur 3.7 Bruto participatiegraad naar migratieachtergrond: vrouwen

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

Bij een uitsplitsing naar huishoudtype zien we de sterkste stijging in de participatie over de
cohorten bij alleenstaande moeders en moeders in samenwonende paren (zie figuur 3.8).
De participatie van vrouwen in samenwonende stellen met kinderen komt al in de buurt
van de participatie van vrouwen in samenwonende stellen zonder kinderen. Bij de
vrouwen zonder kinderen zien we alleen een toename op middelbare en oudere leeftijd.19

19

We zien vergelijkbare patronen voor netto arbeidsparticipatie als voor bruto arbeidsparticipatie, naar opleidingsniveau,
migratieachtergrond en type huishouden, zie respectievelijk figuur A.3.3, A.3.4 en A.3.5 in de bijlage.
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Figuur 3.8 Bruto participatiegraad naar positie in het huishouden: vrouwen

Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).
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Figuur 3.9 Voornaamste reden om niet te participeren: vrouwen 25-49 jaar

Noot: Nj = het gemiddeld aantal personen per jaar in de populatie (gewogen) en in de steekproef (ongewogen).
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).

Figuur 3.9 laat zien dat de zorg voor gezin en huishouden de belangrijkste reden was voor
vrouwen (voor de groep 25-49 jaar) om niet te participeren. Dat een steeds grotere groep
van moeders met jonge kinderen is gaan werken, blijkt uit het feit dat het aantal vrouwen
dat wegens zorg voor gezin en huishouden niet werk sterk is gedaald. Het aantal vrouwen
dat niet werk wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid is min of meer constant gebleven.
Mannen

De belangrijkste ontwikkelingen bij de mannen zijn de stijging van de participatie van
oudere mannen en, in mindere mate, de daling van de participatie van mannen tot 45 jaar
(figuur 3.10). Bij mannen was en is er geen sprake van een kinderdip, ook niet na de
stijging van de participatie van vrouwen van middelbare leeftijd. Kijken we naar de netto
participatie van mannen dan zien we een sterkere daling in de participatie tot 45 jaar, als
gevolg van de hogere werkloosheid in het begin van de jaren 10. Een deel van de daling in
de netto participatie is dus conjunctureel. Als we deelname aan voltijds onderwijs
meenemen dan is de daling in de bruto participatie bij de jongere mannen kleiner, maar
nog steeds aanwezig. Figuur A.3.6 in de bijlage laat voor de verschillende cohorten zien
welk deel van de niet-participanten onderwijs volgt en welk deel niet. Daaruit blijkt dat
voor mannen van 15-24 jaar het aandeel niet-participanten dat onderwijs volgt aanzienlijk
is gestegen, terwijl voor mannen van 20-34 jaar ook het aandeel niet-participanten dat
geen onderwijs volgt is gestegen (meer dan 1 procentpunt van de bevolking in de leeftijd
20-34 jaar).20

20

Bij vrouwen is het aandeel niet-participanten niet in onderwijs in de bevolking 20-34 jaar juist gedaald, zie figuur A.3.7
in de bijlage.
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Figuur 3.10 Bruto participatiegraad, netto participatiegraad en bruto participatiegraad
inclusief onderwijsdeelname: mannen

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

Vooral bij lager opgeleide mannen is sprake van een daling in de bruto participatie tot 45
jaar (figuur 3.11). Bij middelbaar opgeleide mannen is dit al minder het geval, en bij hoger
opgeleiden is er geen sprake van een daling.21 Dit kan het gevolg zijn van een dalende vraag
naar de vaardigheden van lager en middelbaar opgeleide mannen, of een toename in de
waardering van vrije tijd (bijvoorbeeld door gaming bij jonge mannen), waardoor deze
mannen zich minder gaan aanbieden op de arbeidsmarkt (zie hoofdstuk 2).

21

De daling in de netto participatie van lager opgeleide mannen is sterker, evenals de daling in de netto participatie van
middelbaar opgeleide mannen, zie figuur A.3.8 in de bijlage. Dit komt door de sterkere toename in de werkloosheid voor
lager en middelbaar opgeleide mannen dan voor hoger opgeleide mannen in het begin van de jaren 10.

31

Figuur 3.11 Bruto participatiegraad naar opleidingsniveau: mannen

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

Voor alle opleidingsniveaus geldt dat de participatie van oudere mannen stijgt. Net als bij
vrouwen zijn hier mogelijke verklaringen een hoger opleidingsniveau, de stijgende
(gezonde) levensverwachting en het inperken van de mogelijkheden voor vroegpensioen
en alternatieve uittreedroutes.
Er zijn weinig verschillen in de ontwikkeling van de participatie van mannen naar
migratieachtergrond (figuur 3.12). Bij alle groepen zien we een toename van de
participatie van ouderen. Verder zijn er wel aanzienlijke verschillen in het niveau van de
participatie van Nederlandse mannen en mannen met een niet-westerse
migratieachtergrond, maar deze zijn kleiner dan tussen Nederlandse vrouwen en vrouwen
met een niet-westerse migratieachtergrond (vergelijk met figuur 3.7).
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Figuur 3.12 Bruto participatiegraad naar migratieachtergrond: mannen

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

Kijken we naar verschillende posities in het huishouden, dan zien we vooral een daling in
de participatie van jongere alleenstaande mannen en jongere mannen die nog bij hun
ouders inwonen (figuur 3.13).22 Bij mannen in samenwonende paren zien we weinig
verandering als er jonge kinderen zijn. Er was en is geen sprake van een kinderdip bij
vaders. Figuur 3.14 laat zien dat de zorg voor gezin en huishouden doorgaans geen
belangrijke reden vormt voor mannen om niet te participeren. De focus is hierbij op
mannen in de leeftijd 25-39 jaar (de groep waarbij we de grootste daling in de participatie
zien). Arbeidsongeschiktheid of ziekte is hier veruit de belangrijkste opgegeven reden om
niet te participeren, maar veel respondenten laten deze vraag onbeantwoord, en dit aantal
neemt over de gehele periode gemeten toe, waardoor het lastig is uit zowel het niveau als
de ontwikkeling conclusies daarover te trekken.
22

Relevant hierbij is ook dat het aandeel alleenstaande mannen toeneemt, zie figuur 3.4.
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Figuur 3.13 Bruto participatiegraad naar positie in het huishouden: mannen

Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).
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Figuur 3.14 Mannen 25-39 jaar: voornaamste reden om niet te participeren

Noot: Nj = het gemiddeld aantal personen per jaar in de populatie (gewogen) en in de steekproef (ongewogen).Bij mannen is een
kleiner leeftijdsinterval gekozen (25-39 jaar) dan bij vrouwen (25-49 jaar) omdat de meest opvallende wijzigingen in de bruto
participatie binnen die groep plaatsvindt (een daling in de participatie).
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).

3.3

Decompositie

Wat zijn nu de belangrijkste factoren in de verandering van de arbeidsparticipatie van
vrouwen en mannen in de afgelopen 20 jaar? Om daar inzicht in te krijgen maken we een
decompositie van de veranderingen met behulp van een zogenoemd age-period-cohort
model. Daarbij onderscheiden we het effect van de verschillende persoons- en
huishoudkenmerken, zoals leeftijd, geboortecohort, opleiding en de aanwezigheid van
jonge kinderen in het huishouden. Het effect van migratieachtergrond hebben we helaas
niet mee kunnen nemen omdat geharmoniseerde reeksen niet beschikbaar waren over de
gehele periode. Het effect van de conjunctuur (`periode’) proberen we te vangen door een
subgroep-specifieke werkloosheidsvoet per periode op te nemen. We nemen daarvoor de
werkloosheid 1 periode vertraagd (cf. Euwals e.a., 2011) en verliezen daardoor 1 jaar
(1996) in de empirische analyse. De uiteindelijke analyse is daarom over de periode 19972017. We schatten het model voor de leeftijdsgroep 15-67 jaar omdat participatie boven de
67 nog relatief weinig voorkomt. De empirische specificatie en de regressieresultaten zijn
opgenomen in de bijlage, inclusief een toelichting. Belangrijk ten slotte is op te merken dat
er een aantal redenen zijn waarom de voorspelde en waargenomen mutaties in de
participatie uit elkaar kunnen lopen. Een van de redenen is dat we de voorspelling baseren
op een linearisatie, we berekenen de effecten van de factoren voor een gemiddelde
persoon in de steekproef, maar het marginale effect voor de gemiddelde persoon hoeft niet
hetzelfde te zijn als het gemiddelde marginale effect over alle personen.23 Verder kan het

23

Door numerieke beperkingen hebben we het gemiddelde marginale effect niet berekend.
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effect van variabelen variëren over de tijd (bijvoorbeeld het effect van opleiding of
werkloosheid), dit vangen we dan niet in het model. Maar omdat deze fouten niet direct
gerelateerd zijn aan de relatieve bijdrage van de verschillende factoren aan de participatie
blijft het informatief om de decompositie te maken, ook als er verschillen zijn tussen de
waargenomen en model-voorspelde waarden.
Tabel 3.1 geeft de decompositie voor vrouwen. Over de periode 1997-2017 is de
voorspelde bruto participatiegraad van vrouwen in de leeftijd 15-67 jaar met 14%
toegenomen. Dit komt voor een belangrijk deel door de toename in het opleidingsniveau
van vrouwen; een bijdrage van ruim 4%. De belangrijkste bijdrage komt echter van de
veranderde participatie van moeders met jonge kinderen; een bijdrage van bijna 6%. Dit
blijkt uit de term `huishouden met kind * jaar’ die een jaar-specifiek effect vangt voor
huishoudens met kinderen, bijvoorbeeld als gevolg van beleidswijzigingen gericht op deze
groep of verschuivende preferenties van of normen over werkende moeders. Verder
hebben cohorteffecten, waarbij oudere cohorten die minder participeren vervangen
worden door jongere cohorten die meer participeren, een positieve bijdrage geleverd, van
5,0%.24 De afname van het aandeel huishoudens met kinderen heeft voor vrouwen ook een
positieve bijdrage geleverd aan de participatie, vrouwen zonder kinderen participeren nog
altijd meer dan vrouwen met kinderen, van 0.6%. De stijging van de gemiddelde leeftijd
van vrouwen, door de vergrijzing, heeft de groei van de participatie juist afgeremd; een
negatieve bijdrage van -3,1%. De verandering in de werkloosheidsvoet heeft over de
periode 1997-2017 als geheel volgens het empirisch model een beperkte invloed gehad op
de participatie van vrouwen. Daarbij moeten we wel opmerken dat het model de jaar-opjaar mutatie in de bruto participatie minder goed vangt dan de mutaties in de bruto
participatie over langere perioden, zie figuur A.3.16.25 Om te bepalen of er sprake is van
een trendbreuk in de ontwikkeling, splitsen we de periode in 1997-2007 en 2007-2017.
We zien dan dat vooral de bijdrage van het jaar-specifieke effect van vrouwen met
kinderen is afgenomen: van 4,0% in 1997-2007 naar 2,2% in 2007-2017. Ook de bijdrage
van cohorteffecten is minder sterk in 2007-2017 (1,6%) dan in 1997-2007 (3,8%).26
Tabel 3.2 geeft vervolgens de decompositie voor mannen. Wat opvalt, is dat het model
voorspelt dat over de periode 1997-2017 de bruto participatiegraad van mannen licht is
afgenomen (met -0,9 procentpunt), terwijl de waargenomen participatiegraad is
toegenomen (met 1,5 procentpunt). Zoals boven aangegeven zijn er een aantal redenen
waarom de waargenomen en de voorspelde verandering kunnen verschillen, maar we
moeten de uitkomsten dus voorzichtig interpreteren.
24

Zie figuur A.3.12 (rechts) voor de geschatte cohorteffecten. De oudste cohorten (links in de figuur) participeren minder
dan de jongste cohorten (rechts in de figuur). Omdat de oudste cohorten over de tijd uit de beroepsbevolking verdwijnen
en de jongste cohorten over de tijd tot de beroepsbevolking toetreden neemt hierdoor de gemiddelde participatie toe.
25
Met name tijdens perioden van economische neergang is de daling in de participatie voor vrouwen groter dan het
model voorspelt, zie wederom figuur A.3.16.
26
Het verschil in de participatie van de oudere cohorten die uit de sample verdwijnen (boven de 67 jaar) en de jongere
cohorten die toetreden (initieel onder de 15 jaar) is minder groot in de periode 2007-2017 dan in de periode 1997-2007,
zie figuur A.3.12 (rechts).
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Tabel 3.1 Decompositie groei bruto participatiegraad (in %-punt): vrouwen 15-67 jaar
1997-2017

1997-2007

2007-2017

Totale groei bruto participatie (waargenomen)

12,3

8,0

4,3

Totale groei bruto participatie (door het model voorspelde
waarde)

14,0

9,0

5,1

Opleiding
Huishoudtype
Huishouden met kind
Huishouden met kind * jaar
Werkloosheidsvoet
Leeftijdseffecten
Cohorteffecten
Residu

4,1
0,1
0,6
5,8
-0,2
-3,1
5,0
1,8

2,3
0,0
0,4
4,0
-0,3
-2,0
3,8
0,6

2,0
0,0
0,2
2,2
0,0
-1,3
1,6
0,3

Noot: Voor de achterliggende regressieanalyse zie de appendix. Opleiding vangt het effect van de verandering in de opleidingsniveau
variabelen in tabel A.3.1. Huishoudtype vangt het effect van de verandering van de positie in het huishouden variabelen in tabel A.3.1,
bijvoorbeeld het effect van een toename van het aandeel alleenstaanden. Huishouden met kind vangt het effect van de verandering van de
variabelen aantal minderjarige kinderen in het huishouden tot proxy voor tijdseffecten in tabel A.3.1. Huishouden met kind * jaar vangt een
specifiek effect per jaar voor huishoudens met kinderen, bijvoorbeeld door beleidswijzigingen gericht op deze groep of verschuivende
normen/voorkeuren. De werkloosheidsvoet (1 periode vertraagd) vangt het effect van de veranderingen in de werkloosheidsvoet. De
leeftijdseffecten vangen het effect van de veranderende leeftijdssamenstelling van de beroepsbevolking. De cohorteffecten vangen het effect
van de verandering in de geboortecohorten die onderdeel zijn van de beroepsbevolking. Bij vrouwen worden bijvoorbeeld oudere cohorten die
minder participeren vervangen door jongere cohorten die meer participeren.
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).

Tabel 3.2 Decompositie groei bruto participatiegraad (in %-punt): mannen 15-67 jaar
1997-2017

1997-2007

2007-2017

Totale groei bruto participatie (waargenomen)
Totale groei bruto participatie (door het model voorspelde
waarde)

1,5
-0,9

0,9
-0,2

0,5
-0,7

Opleiding
Huishoudtype
Huishouden met kind
Huishouden met kind * jaar
Werkloosheidsvoet
Leeftijdseffecten
Cohorteffecten
Residu

0,9
-0,7
0,3
0,6
0,1
-2,7
0,7
0,0

0,5
-0,2
0,3
0,2
-0,1
-1,7
0,9
0,0

0,4
-0,5
0,0
0,4
0,2
-0,9
-0,2
0,0

Noot: Voor de achterliggende regressieanalyse zie de appendix. Opleiding vangt het effect van de verandering in de opleidingsniveau
variabelen in tabel A.3.1. Positie in het huishouden vangt het effect van de verandering van de positie in het huishouden variabelen in tabel
A.3.1, bijvoorbeeld het effect van een toename van het aandeel alleenstaanden. Huishouden met kind vangt het effect van de verandering
van de variabelen aantal minderjarige kinderen in het huishouden tot proxy voor tijdseffecten in tabel A.3.1. Huishouden met kind * jaar vangt
een specifiek effect per jaar voor huishoudens met kinderen, bijvoorbeeld door beleidswijzigingen gericht op deze groep of verschuivende
normen/voorkeuren. De werkloosheidsvoet (1 periode vertraagd) vangt het effect van de veranderingen in de werkloosheidsvoet. De
leeftijdseffecten vangen het effect van de veranderende leeftijdssamenstelling van de beroepsbevolking. De cohorteffecten vangen het effect
van de verandering in de geboortecohorten die onderdeel zijn van de beroepsbevolking.
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).
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Volgens het model komt de geschatte daling vooral door de toename in de gemiddelde
leeftijd (oudere mannen werken wat minder dan middelbare mannen), een bijdrage van 2,7%, en door een toename in het aandeel alleenstaande mannen (alleenstaande mannen
werken minder dan mannen in samenwonende paren), een bijdrage van -0,7%. De
toename in het opleidingsniveau van mannen heeft juist een positief effect gehad op de
participatie van mannen, maar wel in veel mindere mate dan bij vrouwen, een bijdrage van
0,9%. Bij mannen spelen cohorteffecten een minder grote rol dan bij vrouwen. Per saldo is
sprake van een lichte toename door de cohorteffecten.27 De verandering in de
werkloosheidsvoet gemeten over de hele periode 1997-2017 speelt ook bij mannen een
beperkte rol.28 Splitsen we wederom de periode in 1997-2007 en 2007-2017, dan valt
vooral op dat het leeftijdseffect minder negatief is geworden in de tweede periode, maar
dat de cohorteffecten van positief naar negatief zijn omgeslagen (de jongste cohorten
participeren ceteris paribus minder29).

4

Analyse uren per werkende

Ook bij de gewenste en gewerkte uren per week zien we bij vrouwen een toename vanaf 25
jaar. In tegenstelling tot de participatie in personen vlakt de groei in de gewenste en gewerkte
uren per week bij vrouwen vooralsnog niet af. Ook in het afgelopen decennium is hier een
duidelijke toename zichtbaar. De stijging van het opleidingsniveau levert hieraan wederom
een bijdrage, maar de toename komt vooral door een stijging van de gewenste en gewerkte
uren onder vrouwen met jonge kinderen. De vergrijzing blijft daarbij wel een rem op de groei,
omdat oudere vrouwen nog steeds minder uren per week willen werken dan vrouwen van
middelbare leeftijd. Bij mannen zien we – net als bij de participatie in personen – een afname
van de gewenste en gewerkte uren per week onder jongeren en een toename onder ouderen.
Ook hier blijven grosso modo de verschillen naar opleidingsniveau, migratieachtergrond en
huishoudsamenstelling bij mannen beperkt. Wel is er vooral bij de lager opgeleiden sprake
van een daling in de gewenste en gewerkte uren per week. Door de vergrijzing daalt per saldo
het aantal gewenste en gewerkte uren per week van mannen. Oudere mannen willen nog
altijd minder uren per week werken dan mannen van middelbare leeftijd en het aandeel
ouderen in de populatie neemt toe.

27

Figuur A.3.13 (rechts) laat zien dat de oudste cohorten mannen minder participeren dan de cohorten die wat jonger
zijn, omdat de oudste cohorten uit de leeftijdsgroep 15-67 verdwijnen (ze worden ouder dan 67) neemt hierdoor de
participatie toe over de periode 1997-2007.
28
Daarbij is het echter wederom belangrijk op te merken dat het model de jaar-op-jaar mutaties in de bruto participatie
minder goed vangt dan de mutaties in de bruto participatie over langere perioden, zie figuur A.3.16.
29
Zie figuur A.3.13 (rechts), de jongste cohorten participeren minder dan hun voorgangers.
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De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Sectie 4.1 presenteert een grafische analyse van
de gewenste en gewerkte uren per werkende voor vrouwen en mannen, voor verschillende
cohorten over de tijd. Sectie 4.2 geeft vervolgens een decompositie van de verandering in
de gewenste uren per werkende over de periode 1997-2017, om de belangrijkste factoren
te bepalen. De focus in dit hoofdstuk is op de gewenste uren, omdat deze minder gevoelig
zijn voor conjuncturele fluctuaties dan de gewerkte uren en dus beter mogelijke
structurele veranderingen vangen. Dit sluit ook aan op de focus op bruto participatie in
hoofdstuk 3.

4.1

Grafische analyse

Vrouwen

De ontwikkeling in de gewenste uren per week van vrouwen is vergelijkbaar met de
ontwikkeling in de participatie in personen. Jongere cohorten willen vanaf 30 jaar meer
uren per week werken dan de oudere cohorten, zie figuur 4.1. In tegenstelling tot de
participatie blijft er echter nog steeds sprake van een substantiële daling in de gewenste
uren werk per week vanaf 30 jaar - rond de leeftijd dat het eerste kind doorgaans wordt
geboren. Er volgt weer een toename in het aantal gewenste uren als de kinderen ouder
worden.
De gewerkte uren vertonen in grote lijnen hetzelfde patroon als de gewenste uren, met een
sterke toename voor de uren per werkende vanaf 30 jaar. Figuur 4.1 geeft ook het
gemiddelde verschil tussen de gewenste uren en de gewerkte uren. Over de hele linie zijn
de gewenste uren wat sterker toegenomen dan de gewerkte uren. We zien dat vrouwen in
jonge cohorten tot de leeftijd van 25 jaar gemiddeld meer uren zouden willen werken dan
ze feitelijk doen. Maar oudere cohorten vrouwen wilden toen ze tussen de 25 en 35 jaar
oud waren juist minder uren werken dan ze daadwerkelijk deden. Jongere cohorten
vrouwen werken op de leeftijd tussen 25 en 35 jaar ongeveer het aantal uren dat ze ook
willen werken. Vrouwen tussen 40 en 50 jaar oud zouden, in tegenstelling tot vroeger, wat
meer uren willen werken dan ze nu doen. Vrouwen boven de 50 wilden doorgaans minder
uren werken dan ze deden, maar dat verschil neemt sterk af bij de jongere cohorten.
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Figuur 4.1 Uren per week: vrouwen

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

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

We zien over alle opleidingsniveaus een toename in de gewenste uren per week voor
vrouwen boven de 30 jaar, waarbij de toename het grootst is voor hoger opgeleide
vrouwen (figuur 4.2). Ook is er bij alle opleidingsniveaus wel nog steeds sprake van een
kinderdip in de gewenste uren per week.30

30

Ook bij de gewerkte uren zien we een toename bij alle opleidingsniveaus vanaf 30 jaar, zie figuur A.4.1 in de bijlage.
Bij het verschil tussen gewenste en gewerkte uren naar opleidingsniveau valt op dat jongere lager opgeleide vrouwen
doorgaans wat meer zouden willen werken en hoger opgeleide vrouwen juist wat minder tussen hun 30 e en 40e, zie
figuur A.4.2 in de bijlage.

41

Figuur 4.3 Bruto participatiegraad naar migratieachtergrond: vrouwen

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

We zien een toename in de gewenste uren per week bij Nederlandse vrouwen en bij
vrouwen met een westerse migratieachtergrond, maar niet bij vrouwen met een nietwesterse migratieachtergrond (zie figuur 4.3).31

31

Ook bij de gewerkte uren zien we een toename voor personen met een Nederlandse achtergrond en een westerse
migratieachtergrond, zie figuur A.4.3 in de bijlage. Bij het verschil tussen gewenste en gewerkte uren naar
opleidingsniveau valt op dat (jongere en middelbare) vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond doorgaans wat
meer uren zouden willen werken, zie figuur A.4.4 in de bijlage.
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Figuur 4.4 Gewenste uren vrouwen per week naar positie in het huishouden

Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).
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De toename in de gewenste uren per week treedt vooral op bij vrouwen in samenwonende
paren, met name bij ouderparen. De zogenaamde deeltijdfactor is dus hoger bij de jongere
cohorten. Bij alleenstaande vrouwen en alleenstaande moeders zien we alleen een
toename bij oudere vrouwen, zie figuur 4.4.32 Bij vrouwen die nog bij hun ouders wonen,
zien we juist dat zij minder uren willen werken dan voorheen.
Mannen

Ook bij mannen is de ontwikkeling in de gewenste uren per week vergelijkbaar met de
ontwikkeling in participatie in personen. Mannen tot 45 jaar willen minder uren per week
werken dan voorgaande cohorten en mannen boven de 50 willen meer uren per week
werken dan voorgaande cohorten (zie figuur 4.5). De ontwikkeling in de gewerkte uren is
net als bij de vrouwen in grote lijnen vergelijkbaar met die in de gewenste uren. Bij jonge
mannen zien we – net als bij vrouwen - dat zij in toenemende mate meer uren zouden
willen werken dan ze daadwerkelijk doen. Mannen van middelbare leeftijd werken nog
steeds ongeveer het aantal uren dat ze ook willen werken. Oudere mannen wilden vroeger
veel minder uren per week werken, maar het gat tussen gewenste en gewerkte uren is voor
oudere mannen kleiner geworden.
De daling in de gewenste uren per week bij jongere mannen treedt vooral op bij laag en
middelbaar opgeleide mannen (zie figuur 4.6). De ontwikkeling in de gewerkte uren per
week naar opleidingsniveau is in grote lijnen vergelijkbaar met de gewenste uren, zie
figuur A.4.7 in de bijlage. Bij lager en middelbaar opgeleide jonge mannen en mannen van
middelbare leeftijd zien we een toename in de gewenste uren ten opzichte van de gewerkte
uren. Bij hoger opgeleide mannen is dit nauwelijks het geval. De afname in de uren per
week kan daarmee deels te maken hebben met een afnemende vraag naar de
werkzaamheden van lager en middelbaar opgeleide mannen.33 Voor alle opleidingsniveaus
zien we een stijging in de gewenste uren op hogere leeftijd.
Er zijn weinig verschillen in de ontwikkeling van gewenste uren naar migratieachtergrond
(figuur 4.7). Bij de gewerkte uren naar migratieachtergrond valt wel op dat de gewenste
uren minder afnemen dan de gewerkte uren bij (jongere en middelbare) mannen met een
niet-westerse migratieachtergrond (en in mindere mate ook bij de andere groepen), zie
figuur A.4.10 in de bijlage. Dit kan wederom komen door een afname in de vraag naar hun
werkzaamheden.34

32

Ook per huishoudtype is de ontwikkeling in de gewerkte uren vergelijkbaar met de gewenste uren, zie figuur A.4.5 in
de bijlage. bij het verschil tussen gewenste en gewerkte uren valt op dat vooral alleenstaande moeders en jongere
thuiswonende vrouwen gemiddeld wat meer uur per week zouden willen werken.
33

Om dit causaal vast te stellen is aanvullend onderzoek nodig.

34

Maar ook hier is aanvullend onderzoek nodig om dit causaal vast te stellen.
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Figuur 4.5 Uren per week: mannen

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

Er zijn ook weinig verschillen in de ontwikkeling van gewenste uren naar huishoudtype
(figuur 4.8). Maar vooral bij thuiswonende jonge mannen en thuiswonende mannen van
middelbare leeftijd nemen de gewerkte uren sterker af dan de gewenste uren, zie figuur
A.4.12 in de bijlage. Zij lijken dus onvrijwillig minder uren te zijn gaan werken.
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Figuur 4.6 Gewenste uren per week mannen naar opleidingsniveau

Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).
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Figuur 4.7 Gewenste uren per week mannen naar migratieachtergrond

Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).
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Figuur 4.8 Gewenste uren per week mannen naar positie in het huishouden

Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).
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4.2

Decompositie

Wederom onderzoeken we wat de belangrijkste factoren zijn in de verandering in de
afgelopen 20 jaar, in dit geval voor de gewenste uren per week. Daarbij maken we
wederom gebruik van een age-period-cohort model. Daarbij onderscheiden we het effect
van de verschillende persoons- en huishoudkenmerken, waarbij we het effect van
migratieachtergrond ook hier niet mee kunnen nemen omdat geharmoniseerde reeksen
niet beschikbaar waren over de gehele periode. Het effect van de conjunctuur (`periode’)
proberen we wederom te vangen door een subgroep-specifieke werkloosheidsvoet per
periode op te nemen. We schatten het model net als bij de participatie voor 1997-2017 en
voor de leeftijdsgroep 15-67 jaar. De empirische specificatie en de regressieresultaten zijn
opgenomen in de bijlage, inclusief een toelichting. Ook bij de gewenste uren zijn er een
aantal redenen zijn waarom de voorspelde en waargenomen mutaties uit elkaar kunnen
lopen. Bij de gewenste uren speelt o.a. dat het effect van variabelen kan variëren over de
tijd, dit vangen we dan niet in het model. Belangrijk blijft echter dat de voorspelfouten niet
gerelateerd zijn aan de relatieve bijdrage van de verschillende factoren aan de gewenste
uren per week, en daarom blijft het informatief om de decompositie te maken, ook als er
verschillen zijn tussen de waargenomen en model-voorspelde waarden.
Over de hele periode 1997-2017 gemeten is sprake van een voorspelde toename in de
gewenste uren van vrouwen met 0,6 uur per week, zie tabel 4.1. Deze toename komt vooral
door een toename in de gewenste uren van moeders met jonge kinderen, dit blijkt uit de
bijdrage van de term `huishouden met kind * jaar’. Deze term vangt een jaar-specifiek effect
van moeders met kinderen, de gewenste uren van moeders met kinderen zijn over de
afgelopen 20 jaar gestegen (zie figuur A.4.16 in de appendix). Daarnaast heeft vooral de
stijging van het opleidingsniveau van vrouwen hieraan bijgedragen. De toename in de
gemiddelde leeftijd heeft de stijging in de gewenste uren afgeremd.35 De verandering in de
werkloosheidsvoet heeft volgens het model gemeten over de hele periode 1997-2017 een
negatief effect gehad op de gewenste uren van vrouwen.36 Splitsen we de periode in 19972007 en 2007-2017, dan zien we dat er in de periode 1997-2007 nog sprake was van een
lichte daling van de gewenste uren van vrouwen, maar dat er in 2007-2017 juist een
stijging was van de gewenste uren. Daar waar de participatie in personen afvlakt, is er bij
de gewenste uren juist sprake van een daling die omslaat in een groei. De stijging in de
gewenste uren in de periode 2007-2017 zit vooral bij moeders met kinderen, dit zien we
wederom aan de bijdrage van `huishouden met kind * jaar’.

35

Ook de bijdrage van de cohorteffecten is negatief. De cohorteffecten zijn weergegeven in figuur A.4.14 (rechts). We
zien dat jongste cohorten vrouwen ceteris paribus minder willen werken. Het is daarbij echter belangrijk op te merken dat
we `corrigeren’ voor het stijgende opleidingsniveau en de stijgende participatie van moeders. Wanneer we niet
corrigeren voor deze veranderende kenmerken dan zijn de (ongecorrigeerde) cohorteffecten flink positief, zie figuur
A.4.14 (links).
36
Wederom past daarbij de opmerking dat het model de jaar-op-jaar mutatie in de gewenste uren minder goed vangt
dan de mutatie over een langere periode, zie figuur A.4.18.
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Tabel 4.1 Decompositie gewenste uren per week: vrouwen 15-67 jaar

Totale groei gewenste uren (waargenomen)
Totale groei gewenste uren (door het model
voorspelde waarde)
Opleiding
Huishoudtype
Huishouden met kind
Huishouden met kind * jaar
Werkloosheidsvoet
Leeftijdseffecten
Cohorteffecten
Residu

1997-2017

1997-2007

2007-2017

0,7
0,6

-0,3
-0,2

1,0
0,8

0,7
0,3
0,1
1,2
-0,3
-0,7
-0,7
0,0

0,3
0,1
0,0
0,3
-0,4
-0,4
-0,2
0,0

0,3
0,2
0,1
0,9
0,1
-0,3
-0,5
0,0

Noot: Voor de achterliggende regressieanalyse zie de appendix. Opleiding vangt het effect van de verandering in de
opleidingsniveau variabelen in tabel A.4.1. Huishoudtype vangt het effect van de verandering van de positie in het huishouden
variabelen in tabel A.4.1. Huishouden met kind vangt het effect van de verandering van de variabelen aantal minderjarige
kinderen in het huishouden tot proxy voor tijdseffecten in tabel A.4.1. Huishouden met kind * jaar vangt een specifiek effect per
jaar voor huishoudens met kinderen, bijvoorbeeld door beleidswijzigingen gericht op deze groep of verschuivende
normen/voorkeuren. De werkloosheidsvoet (1 periode vertraagd) vangt het effect van de veranderingen in de
werkloosheidsvoet. De leeftijdseffecten vangen het effect van de veranderende leeftijdssamenstelling van de beroepsbevolking.
De cohorteffecten vangen het effect van de verandering in de geboortecohorten die onderdeel zijn van de beroepsbevolking.
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).

Tabel 4.2 Decompositie gewenste uren per week: mannen 15-67 jaar
1997-2017

1997-2007

2007-2017

Totale groei gewenste uren (waargenomen)
Totale groei gewenste uren (door het model
voorspelde waarde)

-1,6
-2,4

-0,7
-1,4

-0,9
-1,0

Opleiding
Huishoudtype
Huishouden met kind
Huishouden met kind * jaar
Werkloosheidsvoet
Leeftijdseffecten
Cohorteffecten
Residu

-0,1
-0,1
0,0
-0,2
0,1
-0,8
-1,3
0,0

0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,5
-0,6
0,0

0,0
-0,1
0,0
0,0
0,2
-0,4
-0,7
0,0

Noot: Voor de achterliggende regressieanalyse zie de appendix. Opleiding vangt het effect van de verandering in de
opleidingsniveau variabelen in tabel A.4.1. Huishoudtype vangt het effect van de verandering van de positie in het huishouden
variabelen in tabel A.4.1. Huishouden met kind vangt het effect van de verandering van de variabelen aantal minderjarige
kinderen in het huishouden tot proxy voor tijdseffecten in tabel A.4.1. Huishouden met kind * jaar vangt een specifiek effect per
jaar voor huishoudens met kinderen, bijvoorbeeld door beleidswijzigingen gericht op deze groep of verschuivende
normen/voorkeuren. De werkloosheidsvoet (1 periode vertraagd) vangt het effect van de veranderingen in de
werkloosheidsvoet. De leeftijdseffecten vangen het effect van de veranderende leeftijdssamenstelling van de beroepsbevolking.
De cohorteffecten vangen het effect van de verandering in de geboortecohorten die onderdeel zijn van de beroepsbevolking.
Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB (CBS).
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Bij mannen is sprake van een daling in de voorspelde gewenste uren over de periode 19972017, met -2,4 uur per week (zie tabel 4.2). Dit komt voor een belangrijk deel door
leeftijdseffecten (zie figuur A.4.13) – de vergrijzing – maar ook door negatieve
cohorteffecten – waarbij jongere generaties mannen minder uren wensen te werken dan
oudere generaties mannen (zie figuur A.4.15). Bij mannen is de daling van de gewenste
uren per week in de periode 2007-2017 wat kleiner dan de daling in de periode 19972017, in beide perioden zijn de leeftijds- en cohorteffecten de belangrijkste oorzaak. Bij
mannen heeft de werkloosheid gemeten over de hele periode 1997-2017 maar een klein
effect op de participatie.37

5

Analyse van niet-participatie naar werk

Bij deze analyse is het belangrijk te benadrukken dat het niet noodzakelijk om causale
effecten gaat. We analyseren de uitstroomkans voor personen die niet participeren; dit is een
selecte groep. Binnen de groep die niet participeert, stromen personen die samenwonen met
een partner sneller uit naar werk dan alleenstaanden. Dit geldt zowel voor mannen als voor
vrouwen. Hoogopgeleiden stromen bovendien sneller uit dan laagopgeleiden. Diegenen voor
wie een WW-uitkering de primaire inkomensbron vormt, hebben een grotere uitstroomkans
dan diegenen zonder eigen inkomensbron. Het ontvangen van het primaire inkomen uit een
andere uitkeringsbron hangt juist negatief samen met de uitstroom naar werk.
De voorgaande hoofdstukken gaven een gedetailleerde beschrijving van de ontwikkelingen
in de participatiegraden van verschillende deelgroepen. In dit hoofdstuk staat de vraag
centraal welke kenmerken samenhangen met de uitstroom van niet-participatie naar werk.
Het betreft hier niet-participatie in brede zin. Personen met enig inkomen uit werk,
werkzoekenden en diegenen met een fulltime inschrijving bij een onderwijsinstelling
blijven buiten beschouwing. Hierbij ligt de focus op de deelgroepen waarvan het
arbeidsaanbod achterblijft bij de trendmatige ontwikkelingen uit het verleden. Bij mannen
tussen 25 en 40 jaar is sinds de crisis sprake van een dalende participatiegraad, bij
vrouwen tussen 25 en 50 jaar is de stijging van de participatiegraad sinds de crisis gestokt.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In Sectie 5.1 bespreken we de dataset en de
gebruikte methodiek. Sectie 5.2 presenteert de resultaten.
De uitkomsten van deze analyses moeten met enige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd in verband met databeperkingen. Doordat de duur van niet-participatie –
en dan met name het zoekgedrag – niet langdurig geobserveerd wordt, kan selectiviteit de
analyses beïnvloeden. Zo kan de correlatie tussen leeftijd en uitstroom naar werk negatief
37

Wederom vangt het model de jaar-op-jaar mutatie minder goed dan de mutatie gemeten over een langere periode, zie
figuur A.4.18.
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beïnvloed zijn door het feit dat oudere niet-participanten vaker al langdurig niet
participeren. Het is dus niet mogelijk uitspraken te doen over wat oorzaak en gevolg is.

5.1

Data en methode

Voor dit hoofdstuk gebruiken we gekoppelde gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking
(EBB) en het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB), beide van het CBS. Het SSB
bevat integrale registratiedata over onder andere inkomens, banen en uitkeringen van de
Nederlandse bevolking. Deze koppeling maakt het mogelijk vast te stellen of en, zo ja,
wanneer personen die op enig moment in de EBB geïdentificeerd zijn als niet-participant,
(weer) aan het werk gaan.
Op basis van regressieanalyses bestuderen we de invloed van verschillende persoons-,
huishoud- en inkomenskenmerken op de kans om te starten met werk als werknemer of
zelfstandige. Tabel 5.1 toont de resultaten van vier afzonderlijke regressieanalyses: twee
voor mannen (25-39 jaar) en twee voor vrouwen (25-49 jaar). Het betreft personen die in
de periode 2003-2011 in de EBB zijn geobserveerd en tijdens hun eerste
kwartaalwaarneming geregistreerd zijn als niet-participant.38 De uitkomstvariabele in de
regressieanalyse is een dummy die de waarde 1 krijgt wanneer de betreffende persoon, op
enig moment binnen één jaar of binnen vijf jaar na observatie in de EBB, wordt
waargenomen in het SSB als werkend (werknemer of zelfstandige). De beschikbare
persoons-, huishoud- en inkomenskenmerken dienen hierbij als controlevariabelen.
Het aantal observaties in de regressies voor vrouwen is met bijna 30.000 personen
beduidend groter dan de ruim 4.000 observaties voor mannen. Deels komt dit doordat bij
vrouwen meer leeftijden worden meegenomen, maar voornamelijk doordat de status van
niet-participant onder vrouwen beduidend vaker voorkomt, zoals uit eerdere
hoofdstukken al is gebleken. Dat de status van niet-participant onder vrouwen ook
duurzamer is, blijkt uit de gemiddelde cumulatieve kans op uitstroom naar werk binnen de
observatieperioden van één en vijf jaar. Voor vrouwen zijn die cumulatieve
uitstroomkansen respectievelijk 29 procent en 44 procent en voor mannen 51 procent en
63 procent.
Doordat we terug- en vooruitkijken naar participatie voor iedereen die op enig moment in
de EBB geïdentificeerd is als niet-participant, zit er selectiviteit in de groep die we
analyseren. Mensen die langere tijd niet-participant zijn, hebben immers een grotere kans
om in de EBB als zodanig geobserveerd te worden. Dit kan de resultaten beïnvloeden. Zo

38

De selectie eindigt in 2011 om vijf jaar vooruit te kunnen kijken naar de ontwikkeling van de participatiestatus. De
observatieperiode loopt daarmee van 2003 tot 2008 voor de eerste observaties en van 2011 tot 2016 voor de laatste
observaties. Voor de conjuncturele situatie wordt in de regressieanalyses gecorrigeerd via subgroep-specifieke
werkloosheidspercentages en jaardummy’s.
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zullen oudere deelnemers die in de EBB als niet-participant worden geregistreerd,
gemiddeld een langere periode van niet-participatie achter de rug hebben dan jongere.
Hierdoor hebben ze een beduidend lagere kans op uitstroom naar werk in de
daaropvolgende periode. In de regressieanalyse vertaalt dit zich naar een (te) negatieve
correlatie tussen leeftijd en de kans uit te stromen naar werk.39
De appendix bevat een aanvullende analyse met dezelfde opzet, maar dan alleen gebaseerd
op de EBB. Voordeel daarvan is dat dit het mogelijk maakt te kijken naar veranderingen in
het zoekgedrag, waar de SSB alleen laat zien of iemand daadwerkelijk werkt of niet. Nadeel
is dat deelnemers aan de EBB maximaal vijf opeenvolgende kwartalen worden gevolgd.

5.2

Resultaten

Mannen

De regressieresultaten voor mannen tonen verschillende significante correlaties. Zo blijkt
de kans op uitstroom naar werk groter te zijn voor mannen die lid zijn van een paar (zie
tabel 5.1). Voor hoger opgeleiden is de kans ook groter, maar dit is alleen significant bij de
5-jaars analyse. Een niet-westerse migratieachtergrond blijkt in de 5-jaars analyse ook
positief samen te hangen met uitstroom naar werk. Diegenen voor wie een WW-uitkering
de primaire inkomensbron vormt, hebben een grotere uitstroomkans dan diegenen zonder
eigen inkomensbron. Het ontvangen van het primaire inkomen uit een andere
uitkeringsbron hangt juist negatief samen met de uitstroom naar werk.
De analyse op basis van alleen de EBB – met een veel kortere horizon, maar met als
uitkomstvariabele participatie in brede zin, inclusief actief zoeken naar werk of deelnemen
aan onderwijs – geeft een vergelijkbaar beeld (zie tabel A.5.1 in de Appendix). De
uitstroomkans is hoger als de niet-participerende man deel uitmaakt van een stel. De
positieve samenhang met opleidingsniveau is hier beduidend sterker, terwijl er geen
significante samenhang met migratieachtergrond naar voren komt. Ook hier blijkt een
WW-uitkering als belangrijkste inkomensbron relatief sterk positief samen te hangen met
uitstroom naar participatie, afgezet tegen geen inkomen of andere uitkeringen.
Vrouwen

Ook voor vrouwen geldt dat de uitstroom naar werk significant hoger is onder nietparticipanten die lid zijn van een paar (zie tabel 5.1). Vergeleken met de nietparticiperende alleenstaande vrouwen blijkt de kans op uitstroom naar werk voor elke
andere huishoudpositie groter. De positieve correlatie met opleidingsniveau komt bij
vrouwen een stuk sterker naar voren dan bij mannen. De correlatie tussen de
migratieachtergrond en de kans op uitstroom naar werk is niet eenduidig.
39

Voor het daadwerkelijke arbeidsverleden kan gedeeltelijk gecorrigeerd worden via de koppeling met de SSB. Over het
historische zoekgedrag is echter geen informatie beschikbaar.
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Tabel 5.1

Kans op overgang van niet-participatie naar werk (2003-2011)

Werkend als werknemer en/of zelfstandige

Mannen (25-39 jaar)

Vrouwen (25-49 jaar)

binnen aantal jaren na jaar van observatie:

1 jaar

5 jaren

1 jaar

5 jaren

Alleenstaande ouder

-0,134*

-0,137*

0,015

0,076***

(0,069)

(0,072)

(0,012)

(0,013)

Lid ouderpaar

0,054**

0,068***

0,030**

0,065***

Referentiecategorie: eenpersoonshuishouden

Lid paar zonder kinderen
Inwonend kind
Overig lid

(0,022)

(0,022)

(0,015)

(0,015)

0,078***

0,064***

0,083***

0,055***

(0,024)

(0,024)

(0,015)

(0,016)

0,036

0,023

0,131***

0,076***

(0,029)

(0,028)

(0,025)

(0,024)

0,047

0,033

0,048

0,056*

(0,040)

(0,038)

(0,032)

(0,034)

0,045***

Referentiecategorie: lager opgeleid
Middelbaar opgeleid
Hoger opgeleid

0,002

0,026

0,030***

(0,016)

(0,016)

(0,006)

(0,006)

0,031

0,046**

0,081***

0,082***

(0,022)

(0,022)

(0,008)

(0,009)

0,020**

Referentiecategorie: Nederlands
Westerse migratieachtergrond

0,010

0,012

0,006

(0,022)

(0,022)

(0,009)

(0,010)

0,028

0,055**

-0,009

-0,038***

(0,022)

(0,023)

(0,007)

(0,009)

0,080***

0,049***

0,211***

0,162***

(0,019)

(0,015)

(0,013)

(0,011)

Bijstand

-0,274***

-0,161***

-0,135***

-0,107***

(0,023)

(0,021)

(0,012)

(0,013)

Ziekte/arbeidsongeschiktheid

-0,363***

-0,320***

-0,120***

-0,169***

(0,020)

(0,020)

(0,007)

(0,007)

Overige sociale voorzieningen

-0,426***

-0,400***

-0,209***

-0,292***

(0,026)

(0,027)

(0,011)

(0,012)

Ja

Ja

Ja

Ja

Gemiddelden uitkomstvariabele (kolom)

0,509

0,640

0,286

0,443

Observatieaantallen (ongewogen)

4.625

4.625

34.754

34.754

Niet-westerse migratieachtergrond

Referentiecategorie: geen inkomen
WW

Overige controlevariabelen en constante

Noot: Overige controlevariabelen zijn dummy’s voor geboortejaar, leeftijd in 5-jaarsgroepen, kwartaalnummer van eerste
observatie, gewerkt hebben in afgelopen vier jaar en sociaaleconomische categorie van de hoofdkostwinner. Ook is een
subgroep-specifiek werkloosheidspercentage meegenomen. 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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Een westerse migratieachtergrond lijkt positief samen te hangen met de kans op uitstroom
naar werk, terwijl een niet-westerse migratieachtergrond daar negatief mee lijkt samen te
hangen. Ook onder vrouwen komt naar voren dat diegenen met een WW-uitkering
significant vaker of sneller uitstromen naar werk en de ontvangers van andere uitkeringen
juist minder vaak.
De analyses op basis van alleen de EBB geven wederom een grotendeels vergelijkbaar
beeld (zie tabel A.5.1 in de appendix). De uitstroomkans is hoger als de niet-participerende
vrouw lid is van een paar, hoewel dit alleen significant is wanneer naar één opvolgend
kwartaal wordt gekeken. De samenhang met opleidingsniveau blijft sterk positief.
Opvallend genoeg lijkt een niet-westerse migratieachtergrond nu ook voor vrouwen
positief gecorreleerd met uitstroom naar participatie. Een WW-uitkering als belangrijkste
inkomensbron blijft sterk positief samenhangen met uitstroom naar participatie.

6

Analyse inkomen van niet-participanten

Binnen de groep die niet participeert, zijn alleenstaande mannen en vrouwen relatief vaak
afhankelijk van de bijstand (zij hebben geen partnerinkomen). Niet-participerende mannen
met een partner hebben relatief vaak een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, of geen
eigen inkomen. Niet-participerende vrouwen met een partner hebben dikwijls geen eigen
inkomen en leven van het inkomen van hun – meestal werkende – partner. Het percentage
niet-participerende vrouwen zonder eigen inkomensbron daalt wel over de tijd.
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat de belangrijkste inkomstenbronnen zijn van
niet-participanten. Daarbij kijken we, net als in het vorige hoofdstuk, naar niet-participeren
in brede zin. Personen met enig inkomen uit werk of met een fulltime inschrijving bij een
onderwijsinstelling vallen daarmee buiten beschouwing. De vraag is welke
inkomensbronnen voor niet-participanten in de praktijk het belangrijkst zijn en of dit
verandert over de tijd. We focussen hierbij wederom op de deelgroepen waarvan het
arbeidsaanbod achterblijft bij de trendmatige ontwikkelingen uit het verleden: mannen
tussen 25 en 40 jaar en vrouwen tussen 25 en 50 jaar. De opbouw van dit hoofdstuk is als
volgt. In Sectie 6.1 bespreken we de dataset en de gebruikte methodiek. Sectie 6.2
presenteert de resultaten.
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6.1

Data en methode

Ook de analyses in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op een koppeling van de data uit de
Enquête Beroepsbevolking (EBB) en het Stelsel van Sociaal-statische Bestanden (SSB) van
het CBS. De resultaten in dit hoofdstuk zijn hoofdzakelijk beschrijvende statistieken. Het
belangrijkste kenmerk vormt de sociaaleconomische categorie per persoon.40 De
sociaaleconomische categorie van een volwassene die niet werkt of studeert, is gebaseerd
op de uitkering die zijn of haar belangrijkste inkomensbron vormt. Hierbij worden de
volgende vijf uitkeringscategorieën onderscheiden: 1) werkloosheidsuitkering, 2)
bijstandsuitkering, 3) uitkering sociale voorzieningen overig41, 4) uitkering
ziekte/arbeidsongeschiktheid en 5) pensioenuitkering. Onder ouderen vormt de
pensioenuitkering vaak de belangrijkste inkomensbron, maar onder de leeftijdsgroepen
die in deze analyses centraal staan, komt die categorie vrijwel niet voor.42 Als iemand uit
geen van de mogelijke inkomensbronnen inkomen ontvangt, valt hij of zij onder de
categorie ‘geen inkomen’. In die gevallen zal meestal sprake zijn van inkomen van een
ander lid van het huishouden of uit vermogen.
Omdat de gegevens in deze analyse mede afkomstig zijn uit een steekproef, is het aantal
observaties soms relatief klein, zeker waar het om bepaalde uitsplitsingen gaat. Gemiddeld
over de periode 2003-2016 is het aantal niet-participerende mannen tussen 25 en 40 jaar
dat we jaarlijks in de EBB waarnemen ongeveer 1.000. Bij een opsplitsing naar
huishoudenspositie blijkt dat ongeveer een derde van deze mannen een
eenpersoonshuishouden vormt. Een iets kleinere groep woont samen met een partner en
een of meer kinderen (‘lid ouderpaar’) en een op de vijf woont nog thuis bij zijn ouder(s).
De kleinste groepen vormen de alleenstaande vaders en de categorie ’overig lid’ van het
huishouden. Daarvan zijn er gemiddeld respectievelijk slechts 18 en 35 per jaar
geobserveerd in de EBB. Gemiddeld over de periode 2003-2016 ligt het aantal nietparticiperende vrouwen tussen 25 en 50 jaar dat we jaarlijks in de EBB waarnemen met
ongeveer 10.000 beduidend hoger. Veruit de grootste groep hierbinnen – ruim 70 procent
– vormen de vrouwen die lid zijn van een ouderpaar. De categorieën ‘inwonend kind’ en
‘overig lid’ van het huishouden komen bij vrouwen weinig voor, met gemiddeld
respectievelijk 147 en 64 waarnemingen per jaargang.
In de definitie van niet-participant die centraal staat in deze notitie, ligt besloten dat de
persoon in kwestie niet alleen niet werkt, maar ook niet zoekt naar werk, of niet op korte
termijn beschikbaar is. Voor een groot deel van de uitkeringsgerechtigden geldt dat dit wel
een verplichting is. In hoeverre sprake is van een (formele) vrijstelling van de zoekplicht
40

Zie voor meer informatie: CBS [link].
De Wajong vormt hierbinnen veruit de belangrijkste uitkeringssoort, zeker voor de leeftijdsgroepen tot 50 jaar. Andere
voorbeelden van uitkeringen binnen deze uitkeringscategorie zijn de IOAW, de IOAZ en Bbz en de WWIK.
42
De enkele observaties met pensioeninkomen als belangrijkste inkomensbron zijn voor de vergelijkbaarheid en de
overzichtelijkheid verwijderd uit de steekproef.
41
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bij diegenen die in de EBB hebben aangegeven een uitkering te ontvangen, maar nu niet
(actief) te zoeken, is in de EBB onbekend.

6.2

Resultaten

Mannen

Onder mannen tussen de 25 en de 40 jaar die niet participeren, vormen de bijstand en
uitkeringen in het kader van ziekte/arbeidsongeschiktheid of vanuit overige sociale
voorzieningen – dit betreft vooral Wajong-uitkeringen – de drie belangrijkste bronnen van
inkomen (zie figuur 6.1). Hierbij is het aandeel met bijstand relatief constant over de
betreffende onderzoeksperiode (2003-2016). Het aandeel met een ziekte- of
arbeidsongeschiktheidsuitkering daalt over de tijd, terwijl het aandeel met een Wajonguitkering toeneemt.43
Figuur 6.1

Belangrijkste inkomensbron van niet-participerende mannen (25-39 jaar)

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

Bij een uitsplitsing naar achtergrondkarakteristieken zijn geen afwijkende trendmatige
ontwikkelingen zichtbaar. Wel blijken er diverse opvallende verschillen te zijn in de
aandelen van de belangrijkste inkomensbronnen.

43

In hoofdstuk 3 bleek dat mannen in deze leeftijdscategorie die niet participeren hoofdzakelijk aangeven dat
arbeidsongeschiktheid of ziekte hiervoor de belangrijkste reden is. Hierbij wordt de Wajong niet afzonderlijk
onderscheiden. Verder geldt dat het recht op een uitkering in het kader van ziekte/arbeidsongeschiktheid afhangt van het
arbeidsverleden.
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Figuur 6.2

Belangrijkste inkomensbron van niet-participerende mannen (25-39 jaar) naar
huishoudpositie

Bron: Eigen berekeningen op basis van de EBB en het SSB (CBS).
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Een uitsplitsing naar huishoudsituatie maakt duidelijk dat de bijstand vaker de
belangrijkste inkomensbron vormt voor alleenstaande mannen (zie figuur 6.2). De Wajong
zien we vooral als belangrijkste inkomensbron terug onder alleenstaanden en inwonende
kinderen. Ziekte/AO-uitkeringen spelen een relatief grote rol bij niet-participerende
mannen die samenleven met een partner. Ook de WW speelt bij deze groepen vaker een
rol, wat aangeeft dat vaker sprake is van een (recent) arbeidsverleden bij deze mannen.
Een derde van de niet-participerende mannen in deze leeftijdsgroep is niet de
hoofdkostwinner in zijn huishouden. De hoofdkostwinner – diegene met het hoogste
persoonlijke inkomen in het huishouden – heeft in ruim de helft van die gevallen wel
inkomen uit arbeid (zie figuur A.6.1 in de Appendix). Nog eens 15 procent van die
hoofdkostwinners heeft voornamelijk inkomen uit pensioen. Dit betreft naar verwachting
vooral huishoudens waarin de niet-participerende man een inwonend kind is.
Het aandeel zonder eigen inkomen is beduidend hoger onder hoger opgeleiden, terwijl
onder lager opgeleiden veel vaker sprake is van een ziekte/AO- of een Wajong-uitkering
(zie figuur A.6.2 in de appendix). Dat hoger opgeleiden vaker geen eigen inkomensbron
hebben, hangt deels samen met het feit dat ze vaker een partner met een arbeidsinkomen
hebben, waardoor ze bijvoorbeeld ook niet voor bijstand in aanmerking komen. Overigens
vormen hoger opgeleiden een relatief kleine groep binnen de niet-participerende mannen
in deze leeftijdscategorie.
Niet-participerende mannen met een migratieachtergrond maken vaker gebruik van de
bijstand, terwijl bij diegenen zonder migratieachtergrond vaker sprake is van een
ziekte/AO- of Wajong-uitkering (zie figuur A.6.3 in de Appendix).
Vrouwen

Bij niet-participerende vrouwen tussen de 25 en de 50 jaar valt op dat een groot deel geen
eigen inkomensbron heeft, maar dat dit aandeel wel duidelijk afneemt over de tijd (zie
figuur 6.3). De inkomensbronnen die relatief toenemen in belang zijn voornamelijk
bijstand en Wajong. Deze verschuivingen zijn vooral zichtbaar bij vrouwen die lid zijn van
een paar – wat overigens geldt voor verreweg het grootste deel van de niet-participerende
vrouwen – en bij lager opgeleiden en vrouwen zonder migratieachtergrond.
Bij een uitsplitsing naar huishoudpositie blijkt dat alleenstaanden – vooral alleenstaande
moeders – relatief vaak afhankelijk zijn van de bijstand als belangrijkste inkomensbron
(zie figuur 6.4). Het aandeel zonder eigen inkomen is geconcentreerd onder de moeders
met een partner in het huishouden. De Wajong is vooral van belang als inkomensbron voor
vrouwen van deze leeftijdscategorie die zelf nog inwonend kind zijn.
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Figuur 6.3

Belangrijkste inkomensbron van niet-participerende vrouwen (25-49 jaar)

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

Ongeveer driekwart van de niet-participerende vrouwen is niet de hoofdkostwinner in haar
huishouden. In ruim 80 procent van die gevallen is de belangrijkste inkomensbron van de
hoofdkostwinner inkomen uit arbeid (zie figuur A.6.4 in de appendix). Voor hoger
opgeleiden schommelt dit rond de 90 procent, maar voor lager opgeleiden loopt dit de
laatste jaren geleidelijk terug tot onder de 70 procent.
Het gebruik van de bijstand en Wajong is voornamelijk geconcentreerd onder lager
opgeleide vrouwen (zie figuur A.6.5 in de appendix). Onder hoger opgeleiden is het aandeel
met een ziekte/AO-uitkering relatief groter.
Net als bij de mannen geldt dat niet-participerende vrouwen met een migratieachtergrond
vaker gebruikmaken van de bijstand. Bij diegenen zonder migratieachtergrond is vaker
sprake van een ziekte/AO- of Wajong-uitkering (zie figuur A.6.6 in de appendix).
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Figuur 6.4

Belangrijkste inkomensbron van niet-participerende vrouwen (25-49 jaar) naar
huishoudpositie

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