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De veranderende arbeidsmarkt: nieuwe inzichten
door een loopbaanperspectief*
Wendy Smits & Anet Weterings**

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Steeds meer
werknemers hebben een flexibele arbeidsrelatie, het aantal zzp’ers stijgt nog
altijd en tegelijkertijd voert de overheid allerlei wijzigingen door om de negatieve
gevolgen van flexibilisering en vergrijzing te beperken. Door deze ontwikkelingen
verlopen loopbanen op de arbeidsmarkt steeds turbulenter: het aantal transities
tussen werk en geen werk neemt bijvoorbeeld toe en de jongere generaties blijven
minder lang bij dezelfde werkgever dan de oudere generaties (Smits & De Vries,
2013).
Niet iedereen heeft een even sterke positie op de arbeidsmarkt. In de media
maar ook in de wetenschappelijke literatuur is daarom veel discussie over wat
dit alles betekent voor kwetsbare groepen: Vinden schoolverlaters ooit nog een
vaste baan? Is een flexibele baan een opstap naar een stabiele beroepsloopbaan
of lopen flexwerkers het risico vast te komen zitten in onzekere banen met
weinig perspectief? Kunnen mensen die werkloos worden, hun loopbaan zonder
grote gevolgen voortzetten? En hoe verloopt het einde van de loopbaan van
oudere werkenden nu ze steeds langer moeten doorwerken?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk de arbeidsmarktpositie van individuen voor langere tijd te volgen. Vaak wordt dan één specifieke
transitie onder de loep genomen, zoals de kans dat schoolverlaters (of werklozen)
een baan vinden, de doorstroming van tijdelijk werk naar een vaste baan, of de
overgang van werk naar pensionering. Maar één transitie geeft slechts een
beperkt beeld van de ontwikkeling van iemands loopbaan. Twee personen die
een vergelijkbare transitie doormaken, kunnen daarna een heel verschillend
verloop van hun loopbaan hebben: het vinden van werk betekent niet automatisch
dat iedereen aan het werk blijft, net als dat sommigen toch weer van baan veranderen na het krijgen van een vast contract. Bovendien hebben bepaalde transities cumulatieve effecten (Kovalenko & Mortelmans, 2014). Zo heeft iemand
die eenmaal werkloos is geworden, een grotere kans nogmaals werkloos te worden
(Arulampalam, 2001). Door individuele loopbanen (of delen daarvan) in hun
geheel te analyseren kan rekening worden gehouden met de opeenvolging, de
timing en de duur van verschillende arbeidsmarktposities. Dat geeft een meer
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compleet beeld van de stabiliteit van de loopbaan en de mate van baan-, werkof inkomenszekerheid in die tijd.
Loopbaanonderzoek met sequentieanalyse
De afgelopen jaren wordt in de sociale wetenschapen steeds vaker sequentieanalyse
gebruikt voor het analyseren van verschillende aspecten van de levensloop,
waaronder de loopbaan op de arbeidsmarkt (Aisenbrey & Fasang, 2010).
Sequentieanalyse is niet één techniek, maar een verzameling van statistische
analysetechnieken die worden gecombineerd voor de analyse van sequenties van
gegevens (Soens et al., 2005).
Startpunt voor een sequentieanalyse van loopbanen is een weergave van de
individuele loopbanen in de vorm van sequenties. Stel bijvoorbeeld dat er
maandelijkse informatie beschikbaar is over de loopbaan voor een periode van
vijf jaar. Dan kan deze loopbaan worden weergegeven als een sequentie van 60
achtereenvolgende arbeidsmarktposities (zoals in opleiding, werknemer, zzp’er,
werkloos, pensioen, etc.). De volgende stap is vaststellen in hoeverre de loopbanen, oftewel sequenties, van verschillende individuen op elkaar lijken. Meestal
wordt dit gedaan met behulp van ‘optimal matching’-analyse, een methode die
afkomstig is uit het onderzoek naar DNA-sequenties (zie Abbott & Forest, 1986;
Studer & Ritschard, 2016). Deze methode bepaalt het minimaal aantal bewerkingen dat nodig is om twee sequenties overeen te laten komen. Dat resulteert in
een matrix met daarin de afstand tussen alle sequenties. Vervolgens kunnen de
loopbanen (sequenties) op basis van deze afstandenmatrix via clusteranalyse
worden gegroepeerd. Zo ontstaat een typologie van loopbanen.
Deze loopbaantypologie kan als input dienen voor vervolganalyses. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan een analyse waarin wordt onderzocht welke persoonskenmerken
van invloed zijn op de kans op het doorlopen van een bepaald type loopbaan.
Of een analyse waarbij wordt gekeken naar de gevolgen van een bepaald type
loopbaan voor de inkomenspositie of andere levensloopuitkomsten zoals
gezinsvorming of gezondheid.
Onderzoek naar loopbanen in Nederland en België
Dit themanummer is gewijd aan de ontwikkeling van loopbanen in Nederland
en België. Door het loopbaanperspectief bieden de bijdragen nieuwe inzichten
in de gevolgen van alle veranderingen op de arbeidsmarkt. De meeste bijdragen
in dit themanummer maken gebruik van sequentieanalyse. Een deel daarvan is
eerder gepresenteerd op een door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) georganiseerde workshop, gewijd
aan sequentieanalyse van loopbanen op 1 februari 2018 in Den Haag.
Een aantal bijdragen richt zich op de loopbanen van kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt. Zo kijken Alexander Dicks, Mark Levels en Rolf van der Velden
naar jongeren die er niet goed in slagen om de overgang van onderwijs naar
arbeidsmarkt te maken. Zij laten zien dat de overgang van onderwijs naar
arbeidsmarkt voor veel jongeren gepaard gaat met periodes waarin ze geen
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opleiding volgen maar ook geen werk hebben. Echter, door de loopbaan over
een langere periode te analyseren wordt duidelijk dat de groep jongeren voor
wie deze overgang echt problematisch is – de jongeren die gedurende een langere
periode niet werkzaam zijn en geen onderwijs volgen – veel kleiner is. Deze
jongeren komen relatief vaak uit zwakkere sociale milieus, dat wil zeggen hun
ouders zijn relatief vaak laagopgeleid en/of langdurig werkloos.
Een andere kwetsbare groep die aan bod komt, zijn immigranten. Bekend is dat
immigranten, zowel in Nederland als in België, vaker werkloos zijn dan autochtonen (CBS, 2016; Steunpunt Werk, 2018). Een belangrijk vraagstuk is of dit
komt doordat ze vaker werkloos worden, of doordat ze, eenmaal werkloos minder
makkelijk weer aan een nieuwe baan kunnen komen. Dries Lens en Jarmila
Oslejová laten in hun bijdrage zien dat in België immigranten zowel een grotere
kans op baanverlies hebben als een kleinere kans op het vinden van een nieuwe
baan. Daarmee is de positie van immigranten in België ongunstiger dan in veel
andere Europese landen waar een grotere kans op baanverlies wordt gecompenseerd door een grotere baanvindkans.
Verschillende bijdragen gaan in op de rol van flexibele en/of deeltijdbanen. Anet
Weterings, Marten Middeldorp en Martijn van den Berge richten zich op de
loopbaanontwikkeling van voormalig werklozen. Deze bijdrage toont aan dat
voor een compleet beeld van de kans op werkzekerheid voor werklozen het van
belang is niet alleen te kijken naar hun baanvindkansen maar ook naar hun
mogelijkheden om werk te behouden. Uit de studie blijkt dat bijna de helft van
de WW-instromers die binnen een jaar weer aan het werk komen, een onzeker
loopbaanvervolg hebben: ze wisselen kortdurende niet-standaardbanen (flexibel
of deeltijd) af met periodes zonder werk. Tegelijkertijd is niet-standaard werk
voor een groot deel van de voormalig werklozen wel degelijk een opstap naar
een meer werkzekere loopbaan. Zij hervatten hun loopbaan weliswaar in een
niet-standaardbaan, maar weten in de vijf jaar daarna wel werk te behouden en
velen slagen erin om uiteindelijk weer een vaste baan te bemachtigen.
Lucille Mattijssen, Dimitris Pavlopoulos en Wendy Smits buigen zich ook over
de vraag in welke mate flexwerk tot zekere of onzekere loopbanen leidt. Ze kijken
naar de ontwikkeling van zowel de werk- als de inkomenszekerheid van flexwerkers. Uit hun onderzoek blijkt dat de doorstroom naar een vaste baan niet per
se tot een zekere beroepsloopbaan leidt. Een deel van de flexwerkers die een
vast contract krijgen, gaat na verloop van tijd toch weer als flexwerker aan de
slag. Daarnaast zijn er flexwerkers die weliswaar doorstromen naar een vast
contract en relatief veel werkzekerheid hebben, maar die desondanks weinig
inkomenszekerheid hebben.
Lian Kösters en John Michiels bestuderen de beroepsloopbanen van zzp’ers. Uit
hun resultaten blijkt dat meer dan de helft van de mensen die als zzp’er starten,
dit maar kort volhouden. Ongeveer 20% van de starters zijn werknemers die
kortstondig aan het zzp-schap ruiken. Ook veel van de zzp’ers die voor de start
al gepensioneerd of anderszins inactief waren, stoppen relatief snel. Het aandeel
van de startende zzp’ers dat doorgroeit en uiteindelijk zelf personeel in dienst
neemt, is heel klein, nog geen 4%.
Ten slotte zijn er nog twee bijdragen gewijd aan de loopbanen van ouderen.
Mark Visser concentreert zich op de late beroepsloopbanen van oudere mannen
in Nederland. Hij laat zien dat de beroepsloopbanen van jongere cohorten

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2018 (34) 4

413

Wendy Smits & Anet Weterings

ouderen minder complex zijn dan van oudere geboortecohorten. Met het grotendeels verdwijnen van de mogelijkheden voor een vervroegd pensioen is de variatie in het aantal transities en de duur daarvan in de late beroepsloopbaan dus
afgenomen.
Daniela Skugor richt zich op de loopbanen van ouderen in België die inmiddels
met pensioen zijn. Zij laat zien dat, ondanks het feit dat het pensioenbeleid in
België in belangrijke mate was gebaseerd op het traditionele mannelijk kostwinnersmodel waarbij mannen fulltime werkzaam zijn tot aan het pensioen en
vrouwen thuisblijven om zich te wijden aan het huishouden, de meeste loopbanen
niet overeenkomen met dit model. Minder dan een derde van de mannen had
een beroepsloopbaan die gekenmerkt werd door fulltime werk tot dicht bij de
wettelijke pensioenleeftijd en minder dan de helft van de vrouwen had nooit of
heel weinig gewerkt.
Inzichten voor beleid
Alle bijdragen in dit themanummer tonen aan dat een longitudinale analyse van
de beroepsloopbaan nieuwe inzichten geeft die van groot belang zijn voor beleid.
Het positioneren van specifieke transities of arbeidsmarktposities in de loopbaan
als geheel zet het belang van die transities of posities in perspectief. Zo is bijvoorbeeld het beleid omtrent de huidige WW-uitkering gericht op het stimuleren
van werklozen om snel weer betaald werk te vinden. De loopbaananalyse van
Weterings et al. laat echter zien dat die focus leidt tot weinig effectief beleid
omdat een aanzienlijk deel van de werklozen al snel weer terugkeert in de WW.
Voor een meer effectief werkloosheidsbeleid is het dus van belang verder te
kijken dan de transitie van werkloosheid naar werk. Ook ontstaat een beter
begrip van de rol van flexwerk, en meer specifiek het zzp-schap, door dit type
werk te bezien als onderdeel van de loopbaan, zo blijkt uit de studies van Mattijssen et al. en Kösters en Michiels. Hoewel het aandeel flexibele contracten en
zzp’ers stijgt, laten beide studies zien dat flexwerk voor velen slechts een tussenstation is. Voor een beleid dat de negatieve gevolgen van flexibel werk wil
tegengaan, is het belangrijk de verschillende rollen te kunnen ontrafelen.
Daarnaast draagt loopbaanonderzoek bij aan een beter beeld van de groepen die
op de lange termijn kwetsbaar zijn. De studie van Dicks et al. laat bijvoorbeeld
zien dat een specifieke groep schoolverlaters blijft hangen in een periode zonder
werk én zonder opleiding, terwijl dit voor de meeste schoolverlaters slechts een
tijdelijke situatie is. Beleid dat uitval van schoolverlaters op de arbeidsmarkt wil
voorkomen, hoeft zich dus niet op alle schoolverlaters te richten, maar kan zich
concentreren op die specifieke groep.
Loopbaanonderzoek biedt inzichten die van groot belang zijn voor de hervorming
van het arbeidsmarktbeleid, die zowel in Nederland als België hoog op de agenda
staat. Dit geldt vooral voor het beleid waarvan de uitkomst sterk is verbonden
met de ontwikkeling van de loopbaan, zoals werkloosheidsuitkeringen of de
pensioenopbouw. Om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende in staat is in de
eigen bestaanszekerheid te voorzien, ook na de pensionering, is het van belang
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een reëel en compleet beeld te hebben van de loopbaantrajecten die horen bij
de huidige arbeidsmarktsituatie.
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