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Redactioneel

Het voorliggende nummer lijkt in het teken te staan van ou-
deren op de arbeidsmarkt. Er wordt onder meer ingegaan
op de werkloosheid van ouderen en in hoeverre ouderen
die buiten het arbeidsproces staan weer aan de slag wil-
len. Ook komt de mate waarin vijftigplussers arbeidsgere-
lateerde gezondheidsklachten hebben aan bod.
Bent u op zoek naar de vele cijfers die het CBS over so-
ciaal-economische fenomenen publiceert, dan kunt u het
beste onze website bezoeken (www.cbs.nl) en met name
de databank StatLine. Op de website zijn tevens Thema-
pagina’s te vinden, waar alle informatie over bijvoorbeeld
de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, en inkomen, beste-
dingen en Consumptie te vinden is.

Artikelen

Dit nummer opent met een blik op de arbeidsduur van Ne-
derlandse werknemers. Die is de afgelopen decennia te-
ruggelopen. In Nederland is de arbeidsdeelname hoog,
maar ook het aandeel deeltijdwerk. En het aantal mensen
dat liever minder wil werken is veel groter dan het aantal
mensen dat meer wil gaan werken. In dat opzicht staat het
regeringsbeleid haaks op de wensen van de werknemers.

Een tweetal artikelen richt zich op de werkloosheid. Het
ene gaat over langdurige werkloosheid. Ruim vier op de
tien werklozen zit al langer dan een jaar zonder werk.
Vooral vijftigplussers zijn relatief vaak langdurig werkloos.

Daarnaast zijn mensen met alleen basisonderwijs en aca-
demici oververtegenwoordigd onder langdurig werklozen.

Het andere artikel belicht de groep niet-werkende ouderen,
waaronder ook de werkloze. Daaruit blijkt dat de 55-plus-
sers die niet werken voor het overgrote deel ook niet meer
aan de slag willen. En degenen die wel willen werken, heb-
ben het liefst een deeltijdbaan. Daarmee lijkt deze groep
niet de oplossing te bieden voor de naderende krapte op
de arbeidsmarkt.

Onderwijs voor volwassen is van groot belang is voor de
arbeidsmarkt. Hoe beter opgeleid en groter de kennis van
de werknemer, des te beter en productiever zal deze zijn.
Uit het artikel over het post-initieel onderwijs blijkt dat een
op de zes volwassenen nog een cursus of opleiding volgt,
die meestal arbeidsgerelateerd is.

Sinds de uitbreiding van de Europese Unie is het aantal
mensen uit de nieuwe lidstaten dat in Nederland komt wer-
ken sterk gestegen. Vooral Polen zijn vaak tijdelijk hier,
meestal in dienst van een gespecialiseerd uitzendbureau
dat ter plekke werft. In 2004 ging het om in totaal 70 dui-
zend tijdelijke werknemers.

Behalve deze artikelen bevat de Sociaal-economische
trends van dit kwartaal artikelen over arbeidsgerelateerde
gezondheidsklachten van oudere werkenden, over de be-
loning van allochtonen bij de overheid en over allochtonen
en autochtonen in buurten.

De redactie
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Redactioneel





In het vorige nummer van de Sociaal-economische trends,
aflevering 2006 derde kwartaal, zijn helaas enkele on-
nauwkeurigheden geslopen. Het gaat om de volgende
twee artikelen.

Leerrechten en studierendementen in het hoger onder-
wijs

In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven,
waardoor de categorieën ‘Geslaagd voor het hbo’ en
‘Ongediplomeerde uitval’ verwisseld zijn. De juiste grafiek
is hieronder afgebeeld.

In figuur 8, pagina 22, is een van de labels van de as ver-
keerd opgenomen. Waar stond ‘Pers. dienstverl., vervoer,
milieu en veiligheid’ had het moeten zijn: ‘Techniek, indus-
trie en bouwkunde’. De juiste grafiek ziet er als volgt uit:

Zorgtaken en arbeidsparticipatie

Bij figuur 1, pagina 32, is een verkeerde eenheid bij de as
opgenomen. Er staat ‘%’ waar het ‘mln’ had moeten zijn.
Deze grafiek had er aldus uit moeten zien.

Daarnaast is in de tekst op pagina 35 een onjuist cijfer ver-
meld. Het gaat om de tweede kolom, de eerste alinea,
waar in plaats van ‘6 procent’ had moeten staan ‘7 pro-
cent’. De volledige zin had moeten luiden:
Dit is bijna 7 procent van de bevolking in deze leeftijdsklasse.
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Erratum

1. Rendement na 5 jaar in het voltijd hbo, naar geslacht
(eerstejaars 1999)1.
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De arbeidsdeelname in Nederland is de afgelopen 25 jaar
toegenomen. Dit komt vooral doordat meer vrouwen zijn
gaan werken. Zij doen dat vaak in deeltijd. Internationaal
gezien heeft ons land een hoge arbeidsdeelname. Nergens
wordt er echter zoveel in deeltijd gewerkt. Het aantal ge-
werkte uren per werknemer is de voorbije decennia alsmaar
kleiner geworden. Gezien de wensen van de werknemers,
zet deze ontwikkeling waarschijnlijk door. Hoewel er ook
werknemers zijn die meer willen werken, ligt het aantal
mensen dat minder wil werken beduidend hoger.

1. Inleiding

Door vergrijzing neemt het aandeel mensen in de beroeps-
geschikte leeftijd (15–64 jaar) de komende decennia af.
Hierdoor bestaat de kans dat het aantal gewerkte uren per
hoofd van de bevolking zo klein zal worden dat dit een ne-
gatief effect heeft op het welvaartspeil. Mogelijke oplos-
singen voor dit probleem zijn onder meer een toename van
het aandeel werkenden en het aantal gewerkte uren per
persoon. Dit vormt de achtergrond waartegen in dit artikel
een overzicht wordt gegeven van het niveau en de ontwik-
keling van de totale arbeidsduur en de factoren waaruit de
arbeidsduur is opgebouwd.

Aan de orde komen de arbeidsparticipatie, het percentage
deeltijdwerk en het aantal gewerkte uren per voltijd- en
deeltijdbaan. Daarnaast is er ook aandacht voor verschil-
len tussen sociaal-demografische groepen en wordt Ne-
derland vergeleken met het buitenland. Ten slotte komt de
vraag aan de orde in hoeverre mensen meer of minder wil-
len werken. Om een compleet beeld te geven, is gebruik
gemaakt van uiteenlopende bronnen, concepten en defini-
ties.

2. Arbeidsparticipatie stijgt

De nettoarbeidsparticipatie in Nederland is opgelopen van
52 procent in 1981 tot 63 procent in 2005. De nettoarbeids-
participatie, ofwel arbeidsdeelname, is gedefinieerd als het
aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de totale
bevolking van 15–64 jaar. De werkzame beroepsbevolking
bestaat uit personen met een baan van minimaal 12 uur
per week. Wanneer ook personen worden meegeteld met
banen van minder dan 12 uur per week, dan ligt de ar-
beidsdeelname ongeveer 8 procentpunt hoger. Bij de ar-
beidsdeelname worden ook zelfstandigen meegerekend. In
2005 maakte deze ongeveer 12 procent uit van de werkza-
me beroepsbevolking. In 1981 was hun aandeel iets gro-
ter.

De arbeidsdeelname laat in de afgelopen 25 jaar onmis-
kenbaar een stijgende lijn zien. Dat hangt in de eerste
plaats samen met emancipatie. Waar de nettoarbeidsparti-
cipatie van mannen in 2005 ongeveer hetzelfde was als in
1981, is deze bij vrouwen sterk gestegen. In 1981 was de
arbeidsdeelname van vrouwen 30 procent, in 2005 was
deze 54 procent. Onder mannen schommelde de arbeids-
participatie over de hele periode rond de 75 procent.

Ook de nettoarbeidsparticipatie onder 55-plussers is de
laatste 10 jaar fors toegenomen. De deelname steeg van
26 procent in 1996 naar 40 procent in 2005. Onder man-
nen zijn de 55–64-jarigen zelfs de enige groep waar de
participatie in deze periode is gestegen. Deze toename
hangt samen met de afbouw van allerlei vormen van ver-
vroegd pensioen. Bij vrouwen is de participatie gestegen
bij alle leeftijdsgroepen vanaf 25 jaar.

3. Arbeidsduur neemt af

De ontwikkeling van het gemiddeld aantal gewerkte uren
per werknemer hangt af van de ontwikkeling van het aantal
uren van voltijders, de ontwikkeling van deeltijdwerk en de
ontwikkeling van het aantal uren van deeltijders.

3.1 Uren van voltijders

Het aantal contractuele uren per jaar van voltijdwerkne-
mers is teruggelopen van 2 280 in 1950 tot 1 720 in 2005.
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Artikelen

Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur

Ingrid Beckers en Hans Langenberg

1. Nettoarbeidsparticipatie van mannen en vrouwen
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Het aantal overeengekomen uren is het aantal uren dat
een werknemer in een jaar geacht wordt te werken. De
contractuele arbeidsduur van voltijders wordt grotendeels
bepaald door de norm voor een volledige werkweek en het
aantal vakantiedagen.

In de periode van wederopbouw gold een werkweek van
48 uur. Dat is afgebouwd tot een 40-urige werkweek in de
jaren zeventig. Na het akkoord van Wassenaar in 1982 is
er veel veranderd. Allereerst zijn via VUT-regelingen veel
werknemers vervroegd met pensioen gegaan. Ten tweede
vormde het akkoord een stimulans voor deeltijdwerk. Ten
derde is er bij het akkoord een aanvang gemaakt met de
arbeidsduurverkorting (ADV).

Met de invoering van ADV-dagen is de arbeidsduur van
voltijders sterk uiteen gaan lopen. Sommige bedrijfstakken
kennen helemaal geen ADV, andere hebben een 36-urige
werkweek. De verschillen in arbeidsduur tussen bedrijfs-
takken zijn vooral terug te voeren op de ADV. Daarnaast
zijn er ook verschillen in vakantiedagen. Verder ontstaan
er individuele verschillen door extra verlofdagen wegens
leeftijd en het aan- of verkopen van ADV-dagen, waarvoor
in sommige cao’s de mogelijkheid wordt geboden. Het
aantal overeengekomen uren per jaar liep in 2005 uiteen
van 1 674 in de zorgsector tot 1 787 in de zakelijke dienst-
verlening.

3.2 Het aandeel van deeltijdwerk

Het deeltijdwerk breidt zich in Nederland alsmaar verder
uit. In 1995 was 40 procent van alle banen van werkne-
mers een deeltijdbaan. In 2005 bedroeg dat aandeel 48
procent. Het aantal voltijdbanen lag in 2005 op vrijwel het-
zelfde niveau als in 1995, terwijl het aantal deeltijdbanen
steeg van 2,6 naar 3,6 miljoen. Het aantal voltijdbanen
schommelde in die periode rond de 4 miljoen. De zorgsec-
tor en de horeca spannen qua deeltijdwerk de kroon. In
2005 was driekwart van alle banen van werknemers in
deze bedrijfstakken in deeltijd. In de bouw komt deeltijd-
werk daarentegen veel minder vaak voor. Hier was maar
14 procent van de banen een deeltijdbaan.

3.3 Uren van deeltijders

De gemiddelde deeltijdbaan omvat minder dan de helft van
het aantal uren van de gemiddelde voltijdbaan. In 2005 tel-
de een deeltijdbaan gemiddeld 843 overeengekomen uren
per jaar. Er is veel verschil tussen bedrijfstakken. Deeltijd-
banen tellen gemiddeld het minste aantal uren in de hore-
ca, 644 per jaar. In onder meer de bouw en de financiële
dienstverlening zijn de deeltijdbanen groter: bij beide be-
drijfstakken gemiddeld meer dan duizend uur per jaar.

Aangezien mensen meerdere banen kunnen hebben, geeft
het gemiddeld aantal uren per baan niet weer hoeveel
deeltijdwerkers er precies zijn. Vele kleine baantjes maken
immers één grote. Uit de Enquête Beroepsbevolking blijkt
dat in 2005 van alle werknemers 10 procent een kleine
deeltijdbaan (12–19 uur per week) had. Ruim een kwart
had een grote deeltijdbaan (20–34 uur per week) en ruim
60 procent een voltijdbaan (35 uur of meer per week). De
uren van bijbanen zijn hierbij opgeteld bij de hoofdbaan.

4. Kenmerken van deeltijdwerkers

Deeltijdwerk is bij uitstek een vrouwenaangelegenheid. In
2005 had bijna 70 procent van de vrouwelijke werknemers
een deeltijdbaan. Dit percentage lag bij mannen op 15. Bij-
na 60 procent van de jonge vrouwen had in 2005 een deel-
tijdbaan. Dit zijn vaak bijbaantjes van scholieren of
studenten. Boven de 25 jaar zakt het aandeel deeltijders
onder vrouwen. Toch had nog steeds ruim de helft van de
25–34-jarige vrouwelijke werknemers een deeltijdbaan.
Boven de 35 jaar stijgt het aandeel deeltijders naar ruim
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2. Aantal overeengekomen uren per voltijdbaan, werknemers
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driekwart. Dit hangt samen met het krijgen van kinderen en
het combineren van arbeid- en zorgtaken door vrouwen.
Het aandeel deeltijders onder vrouwen blijft vervolgens
licht stijgen met de leeftijd.

Deeltijdwerk komt ook bij mannen het meeste voor onder
jongeren. Een derde van de 15–24-jarige mannelijke werk-
nemers had een deeltijdbaan. Veel van deze deeltijdbanen
zijn bijbaantjes van jongeren die nog op school zitten of
studeren. Boven de 25 jaar zakt het aandeel deeltijders on-
der mannen naar ruim 10 procent. Pas boven de 55 stijgt
het aandeel deeltijders onder mannen weer. Onder
55–64-jarigen had 20 procent een deeltijdbaan. Dit zijn ou-
dere mannen die een dag of twee dagen in de week min-
der gaan werken in aanloop naar hun pensionering.

Als vrouwen jonge kinderen hebben, werken zij vaak in
deeltijd. Van alle vrouwen van 25–49 jaar met het jongste

kind beneden de vier jaar werkte 87 procent in deeltijd.
Wanneer de kinderen de basisschoolleeftijd hebben, blijft
dat percentage ongeveer gelijk. Daarna wordt het minder.
Van alle vrouwen met een jongste kind tussen 12–17 jaar
werkte 83 procent in deeltijd. Als het jongste kind meerder-
jarig is, zakt dit verder naar 73 procent.

Ook mannen met jonge kinderen hebben vaker een deel-
tijdbaan dan andere mannen. Bijna 13 procent van de
mannen met kinderen die nog geen vier jaar zijn had een
deeltijdbaan. Wanneer de kinderen de basisschoolleeftijd
hebben, zakt dit percentage naar 10 procent. In gezinnen
waar de moeders juist tijdens de basisschooljaren minder
gaan werken, zullen de vaders wellicht weer meer gaan
werken om het verlies aan inkomen te compenseren. Van
de vaders met kinderen op de middelbare school (12–17
jaar) werkte nog maar 6 procent in deeltijd.
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4. Voltijders en deeltijders, naar geslacht en leeftijd, 2005
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5. Voltijders en deeltijders van 25–49 jaar met kinderen, naar geslacht en leeftijd jongste kind, 2005
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Vrouwelijke werknemers met een lagere of middelbare
opleiding werken vijfmaal zo vaak als hun mannelijke
collega’s in een deeltijdbaan. Hoog opgeleide vrouwen
werken viermaal zo vaak als hoog opgeleide mannen in
een deeltijdbaan. Dit verschil komt doordat vrouwen min-
der vaak in deeltijd werken naarmate ze hoger zijn opge-
leid. Van alle laag opgeleide vrouwen had in 2005 ruim
driekwart een deeltijdbaan. Onder hoog opgeleide vrouwen
was dat ruim 60 procent. Het hebben van een deeltijdbaan
is bij mannen niet afhankelijk van opleidingsniveau. Rond
de 15 procent van zowel lager, middelbaar als hoger opge-
leide mannen werkte in 2005 in deeltijd.

Allochtonen werken iets minder vaak in deeltijd dan au-
tochtonen. Van de autochtonen werkte 39 procent in deel-
tijd, tegen 37 procent van de westerse en 34 procent van
de niet-westerse allochtonen. De verschillen treden vooral
op bij vrouwen. Van de autochtone vrouwen werkte 81 pro-

cent in deeltijd. Dat percentage lag bij de westerse en
niet-westerse allochtone vrouwen op 60. Bij mannen zijn
de verschillen veel kleiner. Van de autochtone mannen
werkte 15 procent in deeltijd en van de westerse en niet-
westerse allochtonen respectievelijk 16 en 17 procent. De
verschillen tussen mannen en vrouwen zijn groter bij au-
tochtonen dan bij allochtonen. Autochtone vrouwen werken
bijna vijf maal zo vaak in deeltijd als autochtone mannen.
Onder allochtonen is dit verschil een factor drie à vier.

5. Internationale vergelijking

5.1 Arbeidsdeelname

Om de arbeidsparticipatie in Nederland met andere landen
te kunnen vergelijken, moeten tot de werkzame beroeps-
bevolking ook personen gerekend worden met banen van
minder dan twaalf uur in de week. De zo gedefinieerde net-
toarbeidsparticipatie van Nederland kwam voor 2005 uit op
73 procent. De arbeidsdeelname van Nederland behoort
tot de hoogste in Europa. In de EU heeft alleen Denemar-
ken een hogere arbeidsdeelname. De arbeidsdeelname
van Nederland is vergelijkbaar met die van Zweden, het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De gemiddel-
de arbeidsdeelname van de EU lag met 64 procent een
stuk lager dan in Nederland.

De verschillen in arbeidsdeelname zijn vooral groot bij
vrouwen. Ook hier behoort Nederland tot de kopgroep.
Binnen de EU ligt de arbeidsdeelname van vrouwen alleen
in de Scandinavische landen en Finland hoger. In 2005 be-
droeg de arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland 66
procent. Dat is ongeveer even hoog als in het Verenigd
Koninkrijk en de VS, maar hoger dan in Duitsland. Het EU-
gemiddelde was 56 procent.
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7. Voltijders en deeltijders, naar geslacht en herkomst, 2005
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8. Arbeidsdeelname, internationale vergelijking, 2005
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6. Voltijders en deeltijders, naar geslacht en onderwijsniveau, 2005
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5.2 Deeltijdwerk

De arbeidsdeelname mag dan in Nederland hoog zijn, in
geen enkel land in de wereld werken zoveel mensen in
deeltijd. Van alle werkenden in Nederland had in 2005 bij-
na de helft een deeltijdbaan. Bij de internationale cijfers
worden alle banen van minder dan 35 uur in de week als
deeltijd beschouwd, dus ook die van minder dan 12 uur in
de week. Geen enkel land komt bij Nederland in de buurt.
Noorwegen volgt met een aandeel van minder dan 30 pro-
cent. Gemiddeld had in de EU ongeveer 18 procent van de
werkzame personen een deeltijdbaan. Vooral vrouwen
werken veel in deeltijd. In Nederland had driekwart van alle
werkende vrouwen een deeltijdbaan. Tegenover het gemid-
delde in Europa van minder dan een derde is dat erg hoog.
In de ons omringende landen, België en Duitsland, komt
deeltijdwerk ook vaker dan gemiddeld voor bij vrouwen.
Echter ook in deze landen lag het aandeel deeltijdwerk met
circa 40 procent aanzienlijk lager dan in Nederland.

6. Wensen ten aanzien van arbeidsduur

In 2005 telde Nederland 6,1 miljoen werknemers van
15–64 jaar. Het merendeel van deze werknemers, 82 pro-
cent, was tevreden met de arbeidsduur. Een van de tien
werknemers gaf aan minder uren te willen werken of te wil-
len stoppen met werken. Bijna 8 procent wilde meer uren
per week werken. Van de voltijders was 86 procent tevre-
den met de arbeidsduur. Zo’n 11 procent wilde minder wer-
ken en 3 procent meer. Slechts 3 procent van de voltijders
die minder dan 40 uur per week werken, wilde 40 uur of
meer per week werken.

Deeltijders waren iets minder vaak tevreden met hun ar-
beidsduur dan voltijders. Driekwart van de werknemers
met een baan van minder dan 35 uur per week wilde in
2005 geen verandering. Een aanzienlijk deel, 16 procent,
wilde meer uren per week werken. Het gaat hierbij vooral
om mensen met een kleinere deeltijdbaan van minder dan
20 uur per week. Daarnaast zijn er ook nog deeltijders die
minder uren per week wilden werken. Vooral werknemers

die 28–34 uur per week werken, gaven relatief vaak aan
minder uren per week te willen werken.

Vrouwen willen vaker hun wekelijkse arbeidsduur aanpas-
sen dan mannen. In 2005 was 78 procent van de vrouwelij-
ke werknemers tevreden met hun uren tegen 86 procent
van hun mannelijke collega’s. Vrouwen willen vooral vaker
meer uren werken. Van de vrouwelijke werknemers wil
11 procent meer uren werken tegen 5 procent van de man-
nen. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat
vrouwen vaker in deeltijd werken. De meeste mannen heb-
ben een voltijdbaan en zullen niet snel aangeven meer
uren te willen werken.

Echter ook bij de voltijders is een verschil zichtbaar. Van
alle vrouwelijke voltijders gaf 17 procent aan minder uren
per week te willen werken tegenover slechts 9 procent van
de mannen. Mannelijke voltijders die minder dan 40 uur in
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9. Deeltijdwerk, internationale vergelijking, 2005
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de week werken, gaven ook iets vaker dan vrouwen aan
40 uur per week of meer te willen werken. Het gaat om 4
procent van de mannen tegen 2 procent van de vrouwen.

Jongeren zijn minder vaak tevreden met hun arbeidsduur
dan ouderen. In 2005 gaf 76 procent van de werknemers
van 15–24 jaar aan niet meer of minder te willen werken.
Bij de overige leeftijdscategorieën was dat 83 procent.
Jongeren willen vaker meer uren per week werken: 15 pro-
cent tegen 8 procent bij de leeftijdscategorie 25–49 jaar.
Vanaf 50 jaar willen veel mensen juist minder uren per
week werken: 14 procent.

De verschillen naar leeftijd zijn ook weer voor een groot
deel toe te schrijven aan de mate waarin in deeltijd wordt
gewerkt. Veel jongeren hebben een deeltijdbaan naast het
volgen van een opleiding. Wanneer ze hun opleiding vol-
tooien, gaan ze op zoek naar werk dat daar bij aansluit.
Vaak willen ze dan ook meer uren gaan werken. De ver-
schillen blijven echter ook zichtbaar bij werknemers die
een voltijdbaan hebben. Jonge voltijders willen vaker meer
uren per week werken dan ouderen. In 2005 gaf 5 procent
van de jonge voltijdwerkers aan meer uren te willen wer-
ken. Bij de 50-plussers die een voltijdbaan hebben was dit
aandeel aanzienlijk lager, namelijk minder dan 1 procent.

Technische toelichting

Definities:

Nettoarbeidsparticipatie of arbeidsdeelname
De nettoarbeidspariticpatie of arbeidsdeelname is hier ge-
definieerd als de werkzame beroepsbevolking in procenten
van de bevolking. In dit artikel betreft het steeds de bevol-
king van 15–64 jaar.

Werkzame beroepsbevolking
Nationale definitie: Personen met een baan van 12 uur of
meer per week.
Internationale definitie: Personen met een baan van 1 uur
of meer per week.

Voltijdbaan/deeltijdbaan
Volgens Arbeidsrekeningen is er bij een voltijdbaan sprake
van een voor het bedrijf geldende aantal uren behorende
bij een volledige werktijd. Alle overige banen van werkne-
mers zijn deeltijdbanen.
Volgens de Enquête Beroepsbevolking (EBB) is een vol-
tijdbaan een baan van meer dan 35 uur per week.

Bronnen:

Werknemers/zelfstandigen
De cijfers in dit artikel hebben alleen betrekking op werk-
nemers, behalve die over arbeidsparticipatie en het aan-
deel van deeltijdwerk internationaal. Deze laatste zijn met
inbegrip van zelfstandigen.

Arbeidsrekeningen
De Arbeidsrekeningen vormen een integratiekader waar-
mee cijfers over de arbeidsmarkt worden samengesteld.
De cijfers zijn afkomstig uit meerdere bronnen, zoals de
Enquête Werkgelegenheid en Lonen, de Enquête Be-
roepsbevolking en het Sociaal Statistisch Bestand. De
Arbeidsrekeningen sluiten aan op de Nationale rekenin-
gen. Door definitieverschillen en vanwege de integratie wij-
ken de door Arbeidsrekeningen gepubliceerde cijfers vaak
af van die van de bronstatistieken. De definities die binnen
de Arbeidsrekeningen worden gehanteerd zijn afkomstig
van het Europees Systeem van Rekeningen 1995.

Enquête Beroepsbevolking
De Enquête Beroepsbevolking is een steekproefonderzoek
onder personen die in Nederland wonen, met uitzondering
van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (in-
stitutionele bevolking). Voor de EBB wordt elk jaar een
steekproef getrokken van ongeveer 1 procent van de Ne-
derlandse bevolking. In de EBB wordt informatie verza-
meld over de arbeidsmarktsituatie van personen van 15
jaar of ouder.

Er worden onder andere vragen gesteld over een aantal
wensen die mensen kunnen hebben ten aanzien van hun
werk. Onder meer wordt aan werknemers gevraagd “Zou u
binnen 6 maanden meer of minder willen gaan werken,
aangenomen dat uw verdiensten dan ook veranderen?”.
Aan de mensen die aangeven meer of minder uren per
week te willen werken, wordt gevraagd hoeveel uur zij
meer of minder willen gaan werken.

Eurostat, Labour Force Survey
Een deel van de gegevens uit dit artikel zijn afkomstig uit
de Labour Force Survey (LFS), de Europese variant van
de Enquête Beroepsbevolking. De gegevens in dit artikel
zijn gedownload van de website van Eurostat, het statisti-
sche bureau van de Europese Unie.
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12. Gewenste verandering van wekelijkse arbeidsduur van werknemers
van 15–64 jaar naar arbeidsduur en leeftijd, 200511.
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Tabel 1
Werknemers naar wekelijkse arbeidsduur, geslacht en leeftijd, 2005

12–19 uur 20–34 uur 35 uur of meer Totaal

x 1 000

Totaal 618 1 742 3 743 6 103

15–24 jaar 131 199 392 722
25–34 jaar 108 400 1 079 1 588
35–44 jaar 175 514 1 040 1 729
45–54 jaar 131 449 865 1 444
55–64 jaar 73 180 367 620

Onderwijsniveau: lager 196 375 870 1 442
Onderwijsniveau: middelbaar 308 773 1 618 2 698
Onderwijsniveau: hoger 112 587 1 235 1 934
Onderwijsniveau: onbekend 2 7 20 29

autochtonen 528 1 453 3 072 5 054
westerse allochtonen 47 159 347 553
niet-westerse allochtonen 43 130 323 496

Mannen 99 405 2 906 3 411

15–24 jaar 55 70 252 377
25–34 jaar 16 78 748 841
35–44 jaar 8 97 861 966
45–54 jaar 7 90 726 823
55–64 jaar 14 70 319 403

Onderwijsniveau: lager 34 101 737 872
Onderwijsniveau: middelbaar 47 159 1 266 1 471
Onderwijsniveau: hoger 18 142 888 1 048
Onderwijsniveau: onbekend 0 3 15 19

autochtonen 79 331 2 423 2 833
westerse allochtonen 9 36 242 286
niet-westerse allochtonen 12 39 242 292

Vrouwen 518 1 337 837 2 692

15–24 jaar 76 128 140 344
25–34 jaar 93 322 331 746
35–44 jaar 167 417 179 762
45–54 jaar 123 359 138 621
55–64 jaar 59 110 48 218

Onderwijsniveau: lager 162 274 133 569
Onderwijsniveau: middelbaar 261 614 352 1 227
Onderwijsniveau: hoger 93 445 347 886
Onderwijsniveau: onbekend 2 4 4 10

autochtonen 449 1 122 650 2 221
westerse allochtonen 38 123 105 267
niet-westerse allochtonen 31 91 81 204

Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking.
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Tabel 2
Werknemers naar wekelijkse arbeidsduur, geslacht en leeftijd, 2005

12–19 uur 20–34 uur 35 uur of meer Totaal

%

Totaal 10,1 28,5 61,3 100

15–24 jaar 18,1 27,5 54,3 100
25–34 jaar 6,8 25,2 68,0 100
35–44 jaar 10,1 29,7 60,2 100
45–54 jaar 9,0 31,1 59,9 100
55–64 jaar 11,8 29,1 59,1 100

Onderwijsniveau: lager 13,6 26,0 60,4 100
Onderwijsniveau: middelbaar 11,4 28,6 60,0 100
Onderwijsniveau: hoger 5,8 30,4 63,9 100
Onderwijsniveau: onbekend 6,7 24,4 68,9 100

autochtonen 10,5 28,8 60,8 100
westerse allochtonen 8,5 28,7 62,8 100
niet-westerse allochtonen 8,6 26,2 65,2 100

Mannen 2,9 11,9 85,2 100

15–24 jaar 14,6 18,6 66,8 100
25–34 jaar 1,9 9,3 88,9 100
35–44 jaar 0,8 10,1 89,1 100
45–54 jaar 0,9 10,9 88,2 100
55–64 jaar 3,5 17,4 79,1 100

Onderwijsniveau: lager 3,9 11,6 84,5 100
Onderwijsniveau: middelbaar 3,2 10,8 86,0 100
Onderwijsniveau: hoger 1,7 13,5 84,7 100
Onderwijsniveau: onbekend 1,0 17,1 81,9 100

autochtonen 2,8 11,7 85,5 100
westerse allochtonen 3,1 12,4 84,5 100
niet-westerse allochtonen 4,0 13,3 82,7 100

Vrouwen 19,3 49,7 31,1 100

15–24 jaar 22,1 37,2 40,7 100
25–34 jaar 12,4 43,2 44,4 100
35–44 jaar 21,9 54,7 23,4 100
45–54 jaar 19,9 57,9 22,3 100
55–64 jaar 27,2 50,7 22,1 100

Onderwijsniveau: lager 28,5 48,1 23,4 100
Onderwijsniveau: middelbaar 21,3 50,0 28,7 100
Onderwijsniveau: hoger 10,5 50,3 39,2 100
Onderwijsniveau: onbekend 17,9 38,5 43,6 100

autochtonen 20,2 50,5 29,3 100
westerse allochtonen 14,3 46,2 39,5 100
niet-westerse allochtonen 15,2 44,8 40,0 100

Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking.
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Tabel 3
Gewenste verandering van wekelijkse arbeidsduur van werknemers van 15–64 jaar, naar arbeidsduur, geslacht en leeftijd, 2005

Wil meer uren werken Wil gelijk aantal
uren werken

Wil minder uren werken/
stoppen met werken

Totaal

%

Totaal 7,8 82,3 9,9 100

Totaal deeltijd 15,7 76,0 8,3 100
12–19 u/wk 22,3 72,4 5,4 100
20–27 u/wk 16,4 75,8 7,8 100
28–34 u/wk 10,5 78,7 10,8 100

Totaal voltijd 2,8 86,2 10,9 100
35–39 u/wk 3,4 85,5 11,1 100
≥40 u/wk 2,4 86,8 10,8 100

Mannen 5,4 85,6 9,0 100

Totaal deeltijd 18,4 73,7 7,8 100
12–19 u/wk 26,5 66,3 7,3 100
20–27 u/wk 28,5 61,1 10,3 100
28–34 u/wk 12,0 80,9 7,1 100

Totaal voltijd 3,1 87,6 9,2 100
35–39 u/wk 4,0 87,0 9,0 100
≥40 u/wk 2,6 88,0 9,4 100

Vrouwen 10,9 78,1 11,0 100

Totaal deeltijd 15,0 76,6 8,4 100
12–19 u/wk 21,4 73,6 5,0 100
20–27 u/wk 14,6 78,0 7,4 100
28–34 u/wk 9,9 77,6 12,6 100

Totaal voltijd 1,8 81,3 16,9 100
35–39 u/wk 2,2 81,8 16,0 100
≥40 u/wk 1,2 80,7 18,1 100

15–24 jaar 15,2 76,4 8,4 100

Totaal deeltijd 27,1 63,9 9,0 100
12–19 u/wk 23,2 68,9 7,8 100
20–27 u/wk 37,3 50,0 12,7 100
28–34 u/wk 24,8 67,3 7,9 100

Totaal voltijd 5,3 86,8 7,9 100
35–39 u/wk 6,4 87,3 6,4 100
≥40 u/wk 4,5 86,5 8,9 100

25–49 jaar 7,9 83,1 9,0 100

Totaal deeltijd 16,2 76,4 7,4 100
12–19 u/wk 26,2 70,2 3,5 100
20–27 u/wk 16,6 76,9 6,5 100
28–34 u/wk 9,8 79,5 10,7 100

Totaal voltijd 3,1 87,0 9,9 100
35–39 u/wk 3,9 85,9 10,2 100
≥40 u/wk 2,4 87,9 9,6 100

50–64 jaar 3,2 83,0 13,8 100

Totaal deeltijd 7,0 82,7 10,3 100
12–19 u/wk 10,9 81,3 7,8 100
20–27 u/wk 7,4 83,1 9,5 100
28–34 u/wk 3,8 83,3 12,9 100

Totaal voltijd 0,8 83,2 16,1 100
35–39 u/wk 0,7 83,5 15,8 100
≥40 u/wk 0,8 82,8 16,3 100

Bron: Enquête Beroepsbevolking.
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Tabel 4
Aantal uren dat werknemers van 15–64 jaar willen werken, naar arbeidsduur, geslacht en leeftijd, 2005

Wil minder dan Wil 12–19 uur Wil 20–27 uur Wil 28–34 uur Wil 35–39 uur Wil 40 uur of meer Totaal
12 uur per week per week werken per week werken per week werken per week werken per week werken
werken

%

Totaal 2,2 8,3 14,0 17,2 25,3 33,0 100

Totaal deeltijd 3,0 21,2 33,8 35,2 2,7 4,1 100
12–19 u/wk 4,3 75,6 11,7 3,6 1,9 3,0 100
20–27 u/wk 3,0 3,2 79,6 8,2 2,2 3,9 100
28–34 u/wk 2,0 0,8 6,5 82,0 3,8 5,0 100

Totaal voltijd 1,7 0,2 1,5 5,8 39,5 51,3 100
35–39 u/wk 1,7 0,3 2,1 6,6 86,1 3,3 100
≥40 u/wk 1,8 0,1 1,0 5,1 2,1 89,9 100

Mannen 2,1 2,2 3,2 11,7 31,7 49,1 100

Totaal deeltijd 4,4 14,2 16,6 51,1 4,1 9,5 100
12–19 u/wk 6,7 68,4 5,4 4,8 4,1 10,6 100
20–27 u/wk 7,4 2,2 63,4 7,6 5,2 14,2 100
28–34 u/wk 2,6 0,4 3,1 82,8 3,7 7,5 100

Totaal voltijd 1,7 0,1 0,8 4,9 36,5 55,9 100
35–39 u/wk 1,8 0,1 1,2 5,4 87,6 3,9 100
≥40 u/wk 1,7 0,1 0,6 4,5 1,9 91,3 100

Vrouwen 2,3 16,1 27,7 24,1 17,1 12,7 100

Totaal deeltijd 2,6 23,2 38,5 30,9 2,3 2,6 100
12–19 u/wk 3,8 77,0 12,9 3,3 1,4 1,5 100
20–27 u/wk 2,4 3,3 82,0 8,3 1,7 2,3 100
28–34 u/wk 1,7 1,0 8,1 81,6 3,8 3,8 100

Totaal voltijd 1,7 0,4 3,8 9,0 49,9 35,2 100
35–39 u/wk 1,3 0,6 4,3 9,4 82,5 1,9 100
≥40 u/wk 2,3 0,2 3,0 8,3 3,6 82,6 100

15–24 jaar 4,8 13,9 7,5 14,8 23,0 35,9 100

Totaal deeltijd 6,4 29,8 15,5 30,0 6,6 11,7 100
12–19 u/wk 7,2 72,5 5,6 4,8 3,5 6,4 100
20–27 u/wk 9,3 2,3 53,1 10,1 9,1 16,1 100
28–34 u/wk 3,7 1,2 2,4 69,8 8,3 14,6 100

Totaal voltijd 3,4 0,5 0,8 2,1 36,9 56,3 100
35–39 u/wk 2,4 0,6 0,8 2,5 87,3 6,3 100
≥40 u/wk 4,1 0,4 0,8 1,8 1,4 91,5 100

25–49 jaar 0,9 6,9 14,7 17,2 25,6 34,6 100

Totaal deeltijd 1,5 18,6 37,2 36,8 2,4 3,4 100
12–19 u/wk 2,5 73,6 16,1 3,7 1,6 2,4 100
20–27 u/wk 1,4 3,3 81,2 9,3 1,6 3,2 100
28–34 u/wk 1,1 0,6 7,2 83,2 3,6 4,3 100

Totaal voltijd 0,6 0,1 1,4 5,7 39,3 52,9 100
35–39 u/wk 0,5 0,2 2,2 6,8 86,6 3,7 100
≥40 u/wk 0,6 0,1 0,9 4,9 2,4 91,1 100

50–64 jaar 4,8 9,6 15,4 18,3 25,4 26,4 100

Totaal deeltijd 5,0 23,5 35,5 33,8 1,2 1,0 100
12–19 u/wk 6,2 84,1 5,9 2,0 0,9 0,9 100
20–27 u/wk 5,4 3,1 85,4 4,0 1,2 0,9 100
28–34 u/wk 3,7 1,0 6,9 85,8 1,5 1,1 100

Totaal voltijd 4,7 0,3 2,0 7,9 41,7 43,4 100
35–39 u/wk 4,8 0,5 2,4 7,8 83,9 0,7 100
≥40 u/wk 4,7 0,1 1,6 8,0 1,5 84,2 100
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In 2005 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er
203 duizend – 42 procent – langdurig werkloos. Langduri-
ge werkloosheid komt vooral voor bij ouderen. Bij jongeren
is weliswaar het werkloosheidspercentage het hoogst,
maar deze werkloosheid is vaak van korte duur. Van de
50–59 jarige werklozen waren in 2005 er zes van de tien
12 maanden of meer werkloos. Bij de 60–64 jarigen waren
dat zelfs ruim zeven van de tien. Ook onder de werklozen
met alléén basisonderwijs en onder werkloze academici
was het aandeel langdurig werklozen relatief hoog. Bijna
de helft van hen was 12 maanden of langer werkloos in
2005.

In de periode 2001–2005 liep de ontwikkeling van het aan-
tal langdurig werklozen in de tijd achter op het totale aantal
werklozen. Daarbij verliep deze ontwikkeling anders voor
mannen dan voor vrouwen. Bij mannen volgde het aantal
langdurig werklozen de conjunctuur. Bij vrouwen spelen in
de periode 2001–2005 ook nog andere invloeden dan de
conjunctuur een rol. Vrouwen zijn vaker dan mannen werk-
zaam voor de overheid, de zorg en het onderwijs waar het
aantal banen in 2002 en de jaren daarna nog toenam.

1. Inleiding

Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die
12 maanden of meer werkloos is. Tot dusver publiceerde
het CBS geen cijfers over het aantal langdurig werklozen
in Nederland 1). Deze cijfers zijn echter van groot belang,
omdat ze laten zien in hoeverre werkloosheid voor bepaal-
de groepen van tijdelijke aard is (een periode tussen twee
banen) of een meer definitief karakter heeft. Bovendien
geeft het aantal langdurig werklozen een beeld van de ar-
beidsmarktperspectieven van werkzoekenden. In dit artikel
worden cijfers gepresenteerd over het aantal langdurig
werklozen in 2005.

2. Langdurige werkloosheid naar achtergrondken-
merken

Met behulp van gegevens van de Enquête Beroepsbevol-
king (EBB) is voor personen die op het moment van de en-
quête werkloos zijn, bepaald hoeveel maanden ze werkloos
zijn 2). In het vervolg van het artikel wordt dit werkloosheids-
duur genoemd.

In 2005 waren gemiddeld 483 duizend personen werkloos.
Hiervan waren er 280 duizend minder dan 12 maanden
werkloos (kortdurig werkloos). Van de kortdurig werklozen
waren ongeveer 180 duizend personen minder dan 6
maanden werkloos en bijna 100 duizend personen waren 6
tot 11 maanden werkloos. Hoe langer de werkloosheids-
duur, hoe minder personen het betreft. Slechts 25 duizend
personen waren 5 jaar of meer werkloos.

Van de werkloze beroepsbevolking wordt iedereen die 12
maanden of meer werkloos is tot de langdurige werklozen
gerekend. In 2005 waren 203 duizend personen langdurig
werkloos. Dit is 42 procent van het totaal aantal werklozen.

2.1 Langdurige werkloosheid naar geslacht

Het werkloosheidspercentage van vrouwen was in 2005
hoger dan dat van mannen, werkloze vrouwen waren ech-
ter iets minder vaak langdurig werkloos. Zes van de tien
werkloze vrouwen waren kortdurend werkloos, en vier van
de tien waren langdurig werkloos. Bij de mannen was dit
respectievelijk 55 en 45 procent. Het aandeel werklozen
dat korter dan drie maanden werkloos was, was bij man-
nen en vrouwen ongeveer gelijk; bijna een kwart. Bij een
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Langdurige werkloosheid in Nederland

Robert de Vries

De cijfers in dit artikel zijn het resultaat van een eerste
studie naar de mogelijkheden om te komen tot een af-
bakening van langdurige werkloosheid. Van de werklo-
zen in de EBB is bekend wanneer ze zijn gestopt in de
laatste baan, wanneer ze zijn gaan zoeken naar werk
en het moment van schoolverlaten. Met deze gegevens
kan worden achterhaald wanneer iemand werkloos is
geworden. Hiertoe is voor de werklozen bekeken welke
van deze drie data het meest relevant is als de startda-
tum van werkloosheid (zie technische toelichting). De
werkloosheidsduur is het aantal maanden tussen de
startdatum van werkloosheid tot en met de enquêteda-
tum. Deze studie maakt deel uit van een langer lopend
onderzoek naar werkloosheidsduur in Nederland. Deze
cijfers hebben daarom een voorlopig karakter. De cijfers
kunnen in een later stadium worden bijgesteld.
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werkloosheidsduur van 3 tot 5 maanden was dit 13 procent
van de werkloze mannen en 16 procent van de werkloze
vrouwen. Ook bij een werkloosheidsduur van 6 tot 11
maanden was het percentage mannen iets lager dan het
percentage vrouwen.

2.2 Langdurige werkloosheid naar leeftijd

Langdurige werkloosheid stijgt met de leeftijd. Onder jon-
geren is het werkloosheidspercentage doorgaans het
hoogst, echter deze werkloosheid is vaak van korte duur.
Van de werkloze jongeren van de leeftijd 15–24 jaar was
42 procent korter dan 3 maanden werkloos in 2005.
Slechts 19 procent van hen was dat voor 12 maanden of
meer. Bij de 25–34 jarigen was 27 procent van de werklo-
zen korter dan twee maanden werkloos, terwijl het aandeel
langdurig werklozen met 38 procent twee keer zo hoog
was als bij jongeren.

Vervolgens neemt het aandeel langdurig werklozen steeds
verder toe. Bij 50–59 jarigen was het aandeel langdurig
werklozen al 60 procent. Bij ouderen van de leeftijd 60–64
jaar was dit aandeel nog hoger, namelijk 72 procent. In
deze leeftijdsgroep was ook het aandeel werklozen dat 2
jaar of langer werkloos was het hoogst. Bijna de helft van
hen slaagde er niet in binnen twee jaar aan de slag te ko-
men.

2.3 Langdurige werkloosheid naar herkomst

Van de 483 duizend werklozen waren er 170 duizend van
allochtone afkomst in 2005. Werkloze allochtonen zijn va-
ker langdurig werkloos dan autochtone werklozen. In totaal
39 procent van de autochtone werklozen was langdurig
werkloos in 2005. Bij werkloze westerse- en niet-westerse
allochtonen was dit aandeel respectievelijk 47 en 49 pro-
cent. Binnen de groep niet-westerse allochtonen bestaan
verschillen in het aandeel langdurig werklozen. Onder Tur-
ken, Antillianen, Arubanen en overige niet-westerse al-
lochtonen lag het aandeel langdurig werklozen boven de
50 procent. Bij werklozen van Surinaamse en Marokkaan-
se afkomst was dit aandeel iets lager. In 2005 was 42 pro-
cent van de werkloze Surinamers langdurig werkloos en
47 procent van de Marokkanen.

2.4 Langdurige werkloosheid naar opleiding

Een deel van de werklozen heeft geen diploma in het on-
derwijs behaald en uitsluitend het basisonderwijs gevolgd.
Hierbij gaat het om 51 duizend werklozen in 2005. Bijna de
helft van de werkloze personen met alléén basisonderwijs
was langdurig werkloos. Daarvan was een relatief groot
deel 24 maanden of meer werkloos. Bij werklozen met een
vmbo-diploma was het aandeel langdurig werklozen lager,
namelijk 39 procent. Dit verschilde niet zoveel van het aan-
deel langdurige werklozen met een mbo-, havo-, vwo- of
hbo-diploma. Werklozen met een wetenschappelijke oplei-
ding (wo) waren daarentegen relatief (47 procent) vaak
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langdurig werkloos. Bovendien was een vrij groot deel
(28 procent) van hen 24 maanden of langer werkloos. Dit
is in lijn met cijfers over de baanzoekduur van schoolverla-
ters, waaruit blijkt dat academici vaak lang zoeken naar
een baan (ROA, 2005). Sommige wetenschappelijke oplei-
dingen bieden een relatief kleine kans op betaald werk. In
2004 was bijvoorbeeld 10 procent van de afgestudeerden
van de sector wo taal en cultuur anderhalf jaar na het be-
eindigen van de opleiding nog werkloos (ROA, 2005). Ove-
rigens is het werkloosheidspercentage onder personen
met alléén basisonderwijs veel hoger dan dat van acade-
mici. In 2005 was het percentage werklozen 13 procent (51
duizend personen) voor degenen met alléén basisonder-
wijs en 5 procent (44 duizend personen) voor degenen met
een academische achtergrond.

2.5 Langdurige werkloosheid naar provincie

Het aandeel langdurig werklozen varieert tussen de ver-
schillende provincies. In 2005 was het aandeel langdurig
werklozen het hoogst in de provincie Limburg waar bijna
de helft van de werklozen na 12 maanden nog niet aan de
slag was. Ook in de provincies Noord-Brabant, Overijssel
en Friesland was het aandeel langdurig werklozen relatief
hoog. Het laagst was het aandeel langdurig werklozen in
de provincie Utrecht. In deze provincie bedroeg het aan-
deel langdurig werklozen 37 procent.

2.6 Langdurige werkloosheid naar positie in het huishouden

Alleenstaande werklozen zijn iets vaker langdurig werkloos
dan werkloze personen die samenwonen. Dit geldt zowel
voor hen die een eenpersoonshuishouden voeren als voor
hen die alleenstaand ouder zijn. Van de werklozen die al-
leenstaand zijn, was ongeveer de helft in 2005 langdurig
werkloos. Voor werklozen die samenwonen met een part-
ner – met of zonder kinderen – was dit om en nabij de
45 procent. Dit is in lijn met het gegeven dat alleenstaan-
den over het algemeen een minder goede positie innemen

op de arbeidsmarkt dan personen die samenwonen. Ver-
der was het aandeel langdurig werklozen onder thuiswo-
nende kinderen en overige leden van het huishouden laag.
Hier speelt de leeftijd een rol; jongeren zijn niet vaak lang-
durig werkloos.

3. Ontwikkeling langdurige werkloosheid 2001–2005

Uit cijfers over de geregistreerde werkloosheid is bekend
dat de ontwikkeling van het aantal personen dat 12 maan-
den of langer staat ingeschreven in de tijd achterloopt op
de ontwikkeling van het totale aantal geregistreerde werk-
lozen. Dit is ook het geval bij de werkloze beroepsbevol-
king. De ontwikkeling van het aantal langdurig werklozen in
de periode 2001–2005 loopt achter op het totale aantal
werklozen. Het aantal werklozen is in de afgelopen jaren
behoorlijk gestegen. Vooral tussen 2002 en 2004 is het to-
tale aantal werklozen flink toegenomen. In 2005 heeft de
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werkloosheid zich vrijwel gestabiliseerd rond de 500 dui-
zend. Het aantal kortdurig werklozen is in deze periode op
vergelijkbare wijze toegenomen. Dit geldt echter niet voor
het aantal langdurig werklozen. In 2002 is het aantal lang-
durig werklozen nauwelijks toegenomen. Ook in 2003 bleef
de stijging van het aantal langdurig werkloosheid ver ach-
ter bij dat de stijging van het totale aantal werklozen. Pas
in 2004 nam het aantal langdurig werklozen substantieel
toe. Bovendien is dit aantal in 2005 nog gestegen, terwijl
het totale aantal werklozen toen nauwelijks is toegenomen.

Dat het aantal langdurig werklozen in de tijd achterloopt op
de conjuncturele ontwikkeling mag ook worden verwacht.
Het aantal mensen dat een baan verliest, begint te stijgen
op het moment dat de omstandigheden op de arbeids-
markt minder gunstig worden. Hierdoor neemt in eerste in-
stantie vooral het aantal kortdurig werklozen toe. Pas later
zal ook het aantal langdurig werklozen toenemen. Anders-
om geldt hetzelfde als de situatie op de arbeidsmarkt zich
weer verbetert.

Het aantal langdurig werklozen heeft zich in de periode
2001–2005 bij mannen anders ontwikkeld dan bij vrouwen.
In 2001 en 2002 was voor mannen het aantal langdurig
werklozen nog relatief laag. Vervolgens nam in 2003 en
2004 het aantal langdurig werklozen onder mannen sterk
toe. Daarna neemt deze in 2005 bij mannen nog wel toe,
maar in veel mindere mate dan de jaren ervoor. Het aantal
langdurig werklozen onder vrouwen veranderde in de perio-
de 2001–2005 meer geleidelijk dan bij mannen. In 2001 en
2002 lag het aantal langdurig werklozen voor vrouwen ho-
ger dan voor mannen. Daarna is dit aantal in 2003 en 2004
gestegen onder vrouwen, maar minder snel dan bij man-
nen. Uiteindelijk is in 2005 het aantal langdurig werklozen
voor mannen hoger dan voor vrouwen.

Deels kan het voorgaande worden verklaard doordat man-
nen en vrouwen verschillen wat betreft de sector waarin ze
werkzaam (willen) zijn. In 2002 was het aantal banen in het
bedrijfsleven (alle bedrijven minus de overheid en de zorg)

aanzienlijk gedaald. De overheid, het onderwijs en de zorg
lieten daarentegen nog een stijging zien van het aantal ba-
nen in 2002. Ook in de jaren daarna is het aantal banen bij
de overheid, het onderwijs en de zorg nog gestegen. Bo-
vendien was de economische neergang aan het begin van
deze eeuw voor het eerst zichtbaar in de ICT-sector en de
sector techniek. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de
overheidssector, het onderwijs en de zorg. Mannen zijn
veel vaker dan vrouwen werkzaam in de ICT-sector en de
sector techniek. Kortom: vooral bij mannen is er in de pe-
riode 2001–2005 sprake van een cyclus, waarbij het aantal
langdurig werklozen de conjunctuur volgt. Bij vrouwen spe-
len in de periode 2001–2005 ook andere invloeden dan de
conjunctuur – zoals de toegenomen vraag naar banen bij
de overheid, de zorg en het onderwijs – een rol bij het aan-
tal langdurig werklozen.

Technische toelichting

Enquête Beroepsbevolking
De Enquête Beroepsbevolking (EBB) betreft een steek-
proefonderzoek dat maandelijks wordt gehouden onder
personen van 15 jaar of ouder in Nederland, met uitzonde-
ring van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Hiervoor wordt elk jaar een steekproef getrokken van on-
geveer 1 procent van de Nederlandse bevolking. De in dit
artikel gepresenteerde cijfers hebben betrekking op perso-
nen die op het moment van de enquête behoren tot de
werkloze beroepsbevolking.

Startdatum van werkloosheid
Uit de EBB zijn drie variabelen gebruikt waarmee de start-
datum van werkloosheid kan worden bepaald. Deze heb-
ben betrekking op:

1) De datum wanneer personen zijn gestopt in de laatste
baan.

De volgende vraag wordt gesteld aan iedereen van 18 jaar
of ouder die op het moment van de enquête aangeeft geen
werk te hebben, of werk te hebben van minder dan 12 uur
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per week en aan iedereen van 18 jaar of ouder die korter
dan 1 jaar geleden is begonnen in de huidige werkkring:
heeft u ooit een betaalde werkkring gehad van 12 uur of
meer per week, voor langer dan 1 jaar? Aan degenen die
hier “ja” op hebben geantwoord is vervolgens gevraagd in
welk jaar en in welke maand ze gestopt zijn met werken of
minder dan 12 uur per week zijn gaan werken.
2) De datum wanneer personen zijn gaan zoeken naar werk.
In de vragenlijst wordt aan iedereen die de afgelopen vier
weken heeft gezocht naar werk de volgende vraag voorge-
legd: Hoe lang bent u op zoek naar werk? Dit kan worden
aangegeven in jaren en in maanden.
3) de datum van schoolverlaten.
In de vragenlijst is aan iedereen gevraagd of ze na de ba-
sisschool of lagere school nog een opleiding of cursus
hebben gevolgd van 6 maanden of meer. Vervolgens is
voor maximaal zes opleidingen de naam, soort, richting,
duur, gemiddeld aantal lesuren en begin- en einddatum
gevraagd. Aan de hand hiervan kan de meest recente
opleiding worden achterhaald en of dit een reguliere of
niet-reguliere opleiding betreft. De datum van schoolver-
laten is de einddatum van de meest recent gevolgde regu-
liere opleiding.

De startdatum van werkloosheid is als volgt bepaald:
– De datum wanneer personen zijn gestopt in de laatste

baan is gebruikt als startdatum van werkloosheid wan-
neer personen 24 maanden of korter geleden zijn ge-
stopt in de laatste baan en binnen 7 maanden nadat ze
zijn gestopt in de laatste baan op zoek zijn gegaan naar
werk. Enige uitzondering is dat de datum van schoolver-
laten niet recenter is dan de datum van de laatste baan.
In dat geval wordt de datum van schoolverlaten gebruikt
als startdatum van werkloosheid.

– De datum wanneer personen zijn gaan zoeken naar
werk wordt gebruikt als startdatum van werkloosheid
wanneer personen 24 maanden of korter geleden zijn
gestopt in de laatste baan en 7 maanden of langer na-
dat ze zijn gestopt in de laatste baan op zoek zijn ge-
gaan naar werk.

– Wanneer personen langer dan 24 maanden geleden
zijn gestopt in de laatste baan dan worden datum wan-
neer personen zijn gestopt in de laatste baan, datum
wanneer personen zijn gaan zoeken naar werk en da-
tum van schoolverlaten met elkaar vergeleken. Hiervan
wordt de meest recente datum genomen als startmaand
van werkloosheid.

Begrippen

Kortdurig- en langdurig werkloos
Het aantal maanden dat een persoon werkloos is (werk-
loosheidsduur) betreft het aantal maanden tussen de start-
datum van werkloosheid tot en met de enquêtedatum. Aan
de hand hiervan is een onderscheid gemaakt tussen per-
sonen die kortdurig werkloos zijn en personen die langdu-
rig werkloos zijn. Tot de kortdurig werklozen wordt
iedereen gerekend die minder dan 12 maanden werkloos
is. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend
die 12 maanden of meer werkloos is.

Werkloosheidspercentage
Het werkloosheidspercentage is de werkloze beroepsbe-
volking uitgedrukt als percentage van de beroepsbevol-
king.

Werkloze beroepsbevolking
De werkloze beroepsbevolking bestaat uit in Nederland
wonende mensen van 15–64 jaar zonder werk (of met
werk van minder dan 12 uur per week) die actief zoeken
naar een baan van 12 uur of meer per week en daarvoor
ook beschikbaar zijn.

Geregistreerde werklozen
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij het Centrum
voor Werk en Inkomen staan ingeschreven, direct beschik-
baar zijn voor een baan van minstens 12 uur per week en
geen werk hebben of werk hebben van minder dan 12 uur
per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid
zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en
de Enquête Beroepsbevolking van het CBS.
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Noten in de tekst

1) Eurostat publiceert wel jaarlijks cijfers over het aandeel
langdurig werklozen in Nederland op basis van de La-
bour Force Survey. Deze cijfers zijn gebaseerd op
slechts twee variabelen, namelijk het moment waarop
een werkloze persoon is gestopt in de laatste baan en
het moment waarop een werkloze persoon is gaan zoe-
ken naar werk. Volgens deze methode is 40 procent van
de werklozen langdurig werkloos in 2005. De cijfers in dit
artikel over het aandeel langdurig werklozen zijn geba-
seerd op een minder eenvoudige afbakening van
langdurige werkloosheid (zie technische toelichting). Aan
de hand van deze methode is 42 procent van de werklo-
zen langdurig werkloos. In een later stadium van het
onderzoek naar werkloosheidsduur in Nederland wordt
onderzocht op welke punten de hier ontwikkelde metho-
de beter is dan de methode die Eurostat gebruikt.
Daarnaast komen in dit artikel een aantal achtergrond-
kenmerken van langdurig werklozen aan bod, terwijl
Eurostat verder alléén het aandeel langdurig werklozen
naar geslacht rapporteert.

2) De cijfers die in dit artikel worden gepresenteerd, heb-
ben betrekking op personen die op het moment van de
waarneming behoren tot de werkloze beroepsbevolking.
Hoe lang werkloze personen uiteindelijk nodig hebben
om een baan te vinden, wordt hier buiten beschouwing
gelaten. Over deze zogenoemde baanzoekduren zal in
een later stadium verslag worden gedaan.
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Tabel 1
Aantal werklozen naar werkloosheidsduur in klassen van 3 maanden, werkloze beroepsbevolking 15–64 jaar, 2001–2005*

2001 2002 2003 2004 2005

x 1 000

Totaal 252 302 399 479 483

0– 2 maanden 88 108 123 123 112
3– 5 maanden 35 57 71 77 70
6– 8 maanden 30 35 57 67 65
9–11 maanden 9 14 24 32 33

12–14 maanden 21 22 33 52 46
15–17 maanden 5 5 12 18 18
18–20 maanden 6 6 11 20 20
21–23 maanden 4 4 5 7 9
≥24 maanden 54 52 65 82 111

Tabel 2
Aantal langdurig werklozen naar geslacht, leeftijd, herkomst, opleiding, provincie en postie in het huishouden, werkloze beroepsbevolking 15–64 jaar,
2001–2005*

2001 2002 2003 2004 2005

x 1 000

Totaal 89 89 126 179 203

Geslacht

Man 40 37 60 96 107
Vrouw 50 52 65 83 97

Leeftijd

15–24 jaar 11 8 16 23 21
25–34 jaar 18 16 21 37 40
35–44 jaar 27 28 40 54 60
45–54 jaar 24 25 32 44 53
55–64 jaar 9 11 16 22 30

Herkomst

Autochtonen 61 56 79 111 122
Westers allochtonen 9 13 16 20 30
Surinamers 1 1 4 3 6
Antillianen/Arubanen 4 4 5 7 8
Turken 4 4 4 8 9
Marokkanen 4 3 5 10 9
Overige niet-westerse allochtonen 7 9 12 20 20

Opleiding

Basisonderwijs 17 16 19 26 25
Vmbo 31 26 38 43 49
Mbo/havo/vwo 27 29 46 69 86
Hbo 10 11 14 23 22
Wo 5 6 8 17 21

Provincie

Groningen 5 4 7 8 10
Friesland 5 4 6 9 8
Drenthe 4 4 5 6 6
Overijssel 6 5 6 13 17
Flevoland 2 2 5 6 6
Gelderland 12 9 14 21 21
Utrecht 3 6 6 9 10
Noord-Holland 12 12 20 29 35
Zuid-Holland 21 21 29 38 41
Zeeland 2 2 2 3 4
Noord-Brabant 10 12 17 22 27
Limburg 8 8 9 15 17

Positie in huishouden

Eenpersoonshuishouden 19 19 33 40 52
Eenouder 6 8 10 15 18
Lid van ouderpaar 36 37 44 64 67
Lid van een paar (geen ouder) 17 17 23 33 42
Minderjarig kind 2 1 2 2 3
Meerderjarig kind 7 5 12 19 19
Overig lid huishouden 2 2 2 6 4
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Over het algemeen verdienen vrouwen minder dan man-
nen en niet-westerse allochtonen minder dan autochtonen.
Bij de overheid hebben autochtone mannen gemiddeld het
hoogste en niet-westers allochtone werknemers het laag-
ste uurloon. De verschillen zijn vaak te verklaren uit per-
soons- of baankenmerken. Voor niet-westers allochtone
vrouwen geldt dat vooral hun jongere leeftijd een groot be-
loningsverschil veroorzaakt ten opzichte van autochtone
mannen.

1. Inleiding

De afgelopen jaren zijn steeds meer vrouwen en allochto-
nen op de arbeidsmarkt ingestroomd. In 2000 werd 40 pro-
cent van het totaal aantal banen in Nederland vervuld door
vrouwen. Vier jaar later was dat aandeel opgelopen naar
43 procent. Het percentage niet-westerse allochtonen nam
toe van 7 procent in 2000 naar 8 procent in 2004 (Rienstra
en Hagoort, 2006a).

Hun aandeel neemt dan wel toe, vrouwen verdienen ge-
middeld nog minder dan mannen. Ook verdienen niet-wes-
terse allochtonen minder dan autochtonen. Bij de overheid
zijn de verschillen in beloning over het algemeen kleiner
dan in overige sectoren, maar nog altijd aanzienlijk (Hey-
ma, Berkhout, Salverda en Biermans, 2004; Hoeben en
Venema, 2004).

Uit recent onderzoek van het CBS bleek dat bij de over-
heid niet-westerse allochtonen in 2004 gemiddeld onge-
veer 20 procent minder verdienden dan hun autochtone
collega’s (Rienstra en Hagoort, 2006b). Het verschil in uur-
loon tussen mannen en vrouwen was 15 procent in het na-
deel van vrouwen. De combinatie van deze uitkomsten lijkt
te impliceren dat niet-westers allochtone vrouwen gemid-
deld het laagste uurloon hebben. In dit artikel worden op
basis van de bovenstaande veronderstelling twee onder-
zoeksvragen uitgewerkt. Allereerst, wat zijn de feitelijke
verhoudingen tussen de uurlonen van autochtone mannen
en vrouwen en niet-westers allochtone mannen en vrou-
wen?

Persoons- en baankenmerken, zoals leeftijd, opleidingsni-
veau, beroeps- of functieniveau vormen vaak een verkla-
ring voor het bestaan van beloningsverschillen. Onderzoek
van Rienstra en Hagoort (2006b) liet zien dat de belonings-
achterstand van niet-westerse allochtonen ten opzichte
van autochtonen voor het grootste deel verklaard kan wor-
den door persoons-of baankenmerken als leeftijd en oplei-
dingsniveau. Het verschil tussen mannen en vrouwen
bleek minder goed verklaarbaar te zijn.

Verschillen in gemiddeld loon tussen niet-westers allochtone
vrouwen en autochtone mannen lijken dus slechts gedeelte-
lijk verklaarbaar te zijn. Waarom niet-westerse allochtonen

over het algemeen minder verdienen dan autochtonen is
duidelijk, maar waarom vrouwen minder dan mannen ver-
dienen niet.

De verwachting is dan ook dat het beloningsverschil tussen
niet-westers allochtone vrouwen en autochtone mannen
minder goed te verklaren is door de achtergrondkenmerken
dan het beloningsverschil tussen niet-westers allochtone
mannen en autochtone mannen. Hieruit komt de tweede on-
derzoeksvraag voort: in welke mate is het beloningsverschil
tussen niet-westers allochtone vrouwen en autochtone man-
nen verklaarbaar door achtergrondkenmerken?

Onderzoekspopulatie

De populatie van dit onderzoek bestaat uit alle werkne-
mers bij de overheid eind 2004. De overheid is gedefi-
nieerd als de cao-sector overheid en bestaat uit zes
subsectoren: rijksoverheid, onderwijs, defensie, politie,
rechterlijke macht en gemeenten, provincies en water-
schappen. Vergeleken met werknemers die niet bij de
overheid werkzaam zijn, werken er bij de overheid relatief
veel vrouwen, autochtonen en werknemers ouder dan 45
jaar. Het grootste verschil doet zich echter voor bij het
opleidingsniveau. Bij de overheid hadden ongeveer twee
keer zoveel werknemers een hbo- of wetenschappelijke
opleiding als de overige werknemers in Nederland.

Onder andere als gevolg van dit verschil in opleidingsniveau
is het gemiddelde uurloon van werknemers bij de overheid
ongeveer 3,5 euro hoger dan het gemiddelde uurloon van
de overige werknemers in Nederland. Dit betekent dat de
onderzoekspopulatie in dit artikel niet representatief is voor
alle werknemers in Nederland.

Uit eerder onderzoek van het CBS (Rienstra en Hagoort,
2006b) bleek dat westerse allochtonen voor wat betreft be-
loning en persoons- en beroepskenmerken sterk lijken op
autochtonen. Daarom zijn westerse allochtonen hier buiten
beschouwing gelaten. In dit artikel worden de volgende
subpopulaties onderscheiden: autochtone mannen, au-
tochtone vrouwen, niet-westers allochtone mannen en niet-
westers allochtone vrouwen.

In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de verdiende uur-
lonen en op de spreiding daarvan. Vervolgens worden en-
kele persoons- en baankenmerken van de verschillende
subpopulaties besproken. Tot slot worden gecorrigeerde
beloningsverschillen bepaald, waarbij onder andere reke-
ning wordt gehouden met verschillen in persoons- en
baankenmerken zoals opleidings- en beroepsniveau, leef-
tijd en aantal dienstjaren. De nadruk ligt steeds op de posi-
tie van niet-westers allochtone vrouwen ten opzichte van
autochtone mannen.
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2. Verdiende uurlonen bij de overheid

In 2004 verdienden niet-westers allochtone vrouwen en
niet-westers allochtone mannen in overheidsdienst gemid-
deld respectievelijk 17,31 en 17,39 euro per uur. Allochto-
ne ambtenaren verdienden beduidend minder dan hun
autochtone collegae. Het hoogste uurloon, 23,16 euro,
werd verdiend door autochtone mannen. Autochtone vrou-
wen verdienden gemiddeld 19,62 euro. Dat is ruim minder
dan autochtone mannen, maar meer dan zowel niet-wes-
ters allochtone mannen als niet-westers allochtone vrou-
wen. Het verschil tussen niet-westers allochtone mannen
en vrouwen is zo klein dat niet gesteld kan worden dat
niet-westers allochtone vrouwen bij de overheid het
laagste uurloon verdienden.

De spreiding van de uurlonen kan worden getoond, zoals
in grafiek 2, in de vorm van een boxplot. Binnen een box
bevindt zich 50 procent van de uurlonen. Onder en boven
de box worden de laagste 25 procent en de hoogste 25
procent uurlonen weergegeven. En ten slotte buiten de rei-
kwijdte van de lijnen bevindt zich aan beide kanten 5 pro-
cent van de uurlonen. Dit zijn de zeer lage en de zeer hoge
uurlonen.

De spreiding van de uurlonen van niet-westers allochtone
vrouwen is het kleinst. De helft van de vrouwelijke niet-
westers allochtonen had een uurloon tussen de 14 en de
21 euro. De lonen van autochtone mannen zijn het meest
gespreid. De helft van hen had een uurloon tussen de 17
en 28 euro.

Aan de bovenkant van de loonverdeling zijn de verschillen
in uurloon groot tussen de categorieën. Vooral bij autoch-
tone mannen kwamen beduidend meer zeer hoge uurlo-
nen voor dan bij de overige categorieën. Aan de onderkant
van de verdeling zijn mede door het bestaan van een wet-
telijk minimumloon de verschillen kleiner. Verder valt op
dat voor vrouwen, ongeacht de herkomst, de mediaan zich
duidelijk onder het midden van de box bevindt. Dit geldt

niet voor mannen. Dat betekent dat voor vrouwen een
groter percentage van de uurlonen lager was dan het ge-
middelde uurloon dan voor mannen.

3. Kenmerken van de subpopulaties

Verschillen in uurloon worden onder andere veroorzaakt
door verschillen in persoons- en baankenmerken. Voorbeel-
den van belangrijke kenmerken waarvan is aangetoond dat
ze gerelateerd zijn aan de hoogte van het loon, zijn leeftijd
en opleidingsniveau. Onder andere Advokaat, van Cruch-
ten, Gouweleeuw, Schulte Nordholt en Weltens (2005) en
Van der Vliet (2005) laten zien dat naarmate de leeftijd en
het opleidingsniveau hoger is, ook het loon hoger is.

Leeftijd
Niet-westers allochtone vrouwen waren gemiddeld het
jongst. Minder dan 30 procent was ouder dan 45 jaar, ter-
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1. Uurloon bij de overheid naar herkomstgroepering en geslacht,
december 20041.
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3. Leeftijdsverdeling van werknemers bij de overheid naar
herkomstgroepering en geslacht, december 20043.
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wijl van de autochtone mannen bijna 55 procent ouder was
dan 45 jaar. Autochtone mannen waren daarmee gemid-
deld het oudst.

Opleidingsniveau
Van de niet-westers allochtone vrouwen had 46 procent
een opleiding op hbo- of wo-niveau afgerond. Zij waren
daarmee beduidend hoger opgeleid dan niet-westers al-
lochtone mannen, van wie slechts 35 procent een hbo- of
wo-opleidingsniveau had. Niet-westers allochtone vrouwen
hadden een relatief lichte achterstand in opleidingsniveau
op autochtone mannen en autochtone vrouwen.

4. Gecorrigeerde beloningsverschillen

Door te corrigeren voor achtergrondkenmerken van de ba-
nen en de personen die werkzaam zijn in deze banen wor-
den beloningsverschillen bepaald die vrij zijn van de
effecten van deze kenmerken. De gecorrigeerde belo-
ningsverschillen zijn bepaald met een multipele regressie-
analyse. Dit is een analysetechniek waarmee op grond van
een vooraf opgesteld model met verklarende variabelen
een schatting gegeven wordt van een afhankelijke variabe-
le.

In dit onderzoek is het uurloon de te verklaren afhankelijke
variabele. De volgende verklarende variabelen, ofwel ach-
tergrondkenmerken, zijn in het model opgenomen: (geslacht
x herkomstgroepering), leeftijd, opleidingsniveau, beroepsni-
veau, dienstverband, cao-sector en aantal dienstjaren bij de
huidige werkgever. Het gecorrigeerde beloningsverschil tus-
sen niet-westers allochtone vrouwen en autochtone mannen
is het verschil in uurloon dat blijft bestaan als niet-westers
allochtone vrouwen op de verklarende variabelen gelijk zou-
den zijn aan autochtone mannen. In de bijlage is een tabel
met de resultaten van de regressieanalyse opgenomen.

De verklarende variabelen in dit onderzoek verklaren in to-
taal 56 procent van de verschillen in uurloon. Dit is een
normaal percentage in dergelijk onderzoek. De rest van de

verschillen in beloning wordt veroorzaakt door factoren die
niet in dit onderzoek zijn opgenomen.

Zonder correctie voor achtergrondkenmerken verdienden
niet-westers allochtone vrouwen 25 procent minder dan
autochtone mannen. Na correctie is het verschil nog maar
5 procent. Uit nadere analyse van de uitkomsten bleek dat
leeftijd de belangrijkste verklarende variabele voor het la-
gere uurloon van niet-westers allochtone vrouwen was. Dit
komt overeen met het feit dat niet-westers allochtone
vrouwen gemiddeld jonger zijn dan autochtone mannen.

Ook mannelijke niet-westerse allochtonen verdienden 25
procent minder dan autochtone mannen. Na correctie voor
achtergrondkenmerken is van deze 25 procent nog 4 pro-
cent over. In nadere analyses bleek dat het lagere oplei-
dingsniveau van niet-westers allochtone mannen de
belangrijkste verklarende variabele was voor het relatief
lage uurloon.

Opvallend is dat na correctie voor de achtergrondkenmer-
ken autochtone vrouwen verreweg de grootste loonachter-
stand op autochtone mannen hadden, terwijl zij voor
correctie voor de achtergrondkenmerken nog de kleinste
loonachterstand hadden Van het ongecorrigeerde verschil
van 15 procent kan slechts een derde worden verklaard
door verschillen in kenmerken als leeftijd, opleidings- en
beroepsniveau. Tussen autochtone mannen en autochtone
vrouwen blijft na correctie een onverklaard verschil be-
staan van bijna 11 procent.

5. Conclusie en nabeschouwing

De veronderstelling dat niet-westers allochtone vrouwen
gemiddeld een lager inkomen hebben dan autochtonen en
niet-westers allochtone mannen (eerste onderzoeksvraag)
klopt gedeeltelijk. Niet-westers allochtone vrouwen ver-
dienden minder dan autochtone vrouwen, die op hun beurt
weer minder verdienden dan autochtone mannen. Tussen
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niet-westers allochtone mannen en vrouwen was er echter
nauwelijks sprake van een verschil in verdiende uurlonen.

Naar aanleiding van de tweede onderzoeksvraag was de
verwachting dat het beloningsverschil tussen niet-westers
allochtone vróuwen en autochtone mannen minder goed te
verklaren was door de achtergrondkenmerken dan het be-
loningsverschil tussen niet-westers allochtone mannen en
autochtone mannen. Dit blijkt echter nauwelijks het geval
te zijn. Wel verschilt de oorzaak van de beloningsachter-
stand. Voor niet-westers allochtone vrouwen geldt dat
vooral hun jonge leeftijd een groot beloningsverschil ver-
oorzaakt. Voor niet-westers allochtone mannen komt hier
het veel lagere opleidingsniveau bij.

Uit de gecorrigeerde beloningsverschillen blijkt dat bij de
overheid autochtone vrouwen om andere redenen minder
verdienden dan autochtone mannen dan niet-westers al-
lochtone mannen en vrouwen. Voor niet-westers allochto-
ne mannen en vrouwen was het grootste deel van het
verschil te verklaren uit achtergrondkenmerken. Voor au-
tochtone vrouwen zijn de oorzaken van een lager uurloon
niet geheel gevat in het onderzoeksmodel dat is gebruikt in
dit onderzoek. Blijkbaar zijn er andere factoren die invloed
hebben op het uurloon van autochtone vrouwen. Wellicht
spelen minder goed meetbare factoren als ambitieniveau
een rol, maar hiervoor is meer onderzoek vereist.

Een andere mogelijke verklaring van het grote verschil in
uurloon tussen autochtone mannen en vrouwen is te vinden
in de operationalisering van de variabele beroepsniveau in
vijf ruime categorieën. Hierdoor bestaan ook binnen de be-
roepsniveaus nog grote loonverschillen en wellicht wordt
hierdoor een effect van doorstroom naar hogere functies
binnen een beroepsniveau onvoldoende gemeten.

De resultaten van dit onderzoek kunnen niet worden gege-
neraliseerd naar de totale werkzame beroepsbevolking,
daarvoor is de overheid een te specifieke sector. Gezien
het gemiddeld lagere opleidingsniveau in de particuliere
sector en het gegeven dat niet-westerse allochtonen over
het algemeen lager opgeleid zijn, is het interessant om
deze studie te herhalen in de particuliere sector.

6. Methoden en bronnen

Populatie en steekproef

De populatie van dit onderzoek bestaat uit alle banen bij
de overheid op 31 december 2004 van mensen tussen de
16 en de 65 jaar. Het gaat dan om 1,009 miljoen banen.
Een persoon kan meer dan één baan bij de overheid heb-
ben, en kan daarom meer dan één keer voorkomen in de
onderzoekspopulatie. In de praktijk komt dit weinig voor.

Om gegevens over de hele populatie te kunnen bepalen, is
gebruik gemaakt van een koppelingssteekproef van bijna
25 duizend banen bij de overheid. Hiervan werden 11 450
banen bezet door autochtone mannen, 10 353 banen door
autochtone vrouwen, 390 banen door niet-westers alloch-
tone mannen en niet-westers allochtone vrouwen bezetten
476 banen. Om uitkomsten te kunnen presenteren die re-

presentatief zijn voor alle banen bij de overheid in Neder-
land, zijn de uitkomsten opgehoogd. Dit ophogen gebeurde
met behulp van vaste gewichten die zijn toegekend aan de
enquêtebestanden EWL en EBB.

Zoals in ieder steekproefonderzoek hebben de opgehoog-
de aantallen een onnauwkeurigheidsmarge. De ophoog-
factoren voor niet-westers allochtone werknemers bij de
overheid zijn hoger dan voor autochtone werknemers.
Hierdoor zijn voor niet-westers allochtone werknemers bij
de overheid de onnauwkeurigheidsmarges groter dan voor
autochtone werknemers.

Bronnen

De koppelingssteekproef is opgebouwd uit gegevens van
de Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL) 2004, waar-
aan gegevens over opleidingsniveau en beroepsniveau zijn
gekoppeld uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) 2002,
2003 en 2004. Ten slotte zijn gegevens over herkomst-
groepering, geslacht en leeftijd toegevoegd uit de Ge-
meentelijke Basisadministratie (GBA) 1995 tot 2005.

Bepaling gecorrigeerde beloningsverschillen

Het gecorrigeerde beloningsverschil is bepaald met behulp
van een multipele regressieanalyse. Met behulp van de
ongewogen steekproefgegevens, is de volgende vergelij-
king geschat (de beloningsfunctie):

ln(uurloon) = Constante + βi * Xi + ei

Waarbij:
βi de regressiecoëfficiënten, behorend bij categorie i
Xi de verklarende variabelen, ofwel achtergrondkenmerken,

bij categorie i
ei de storingstermen, ofwel residuen, bij categorie i

Doordat de afhankelijke variabele het natuurlijke logaritme
is van het uurloon, geeft [exp(βi)-1] het effect weer van ca-
tegorie i van de bijhorende achtergrondvariabele op het
uurloon. Door [exp(βi)-1] te vermenigvuldigen met 100 pro-
cent wordt het effect uitgedrukt in een percentage.

Alle verklarende variabelen zijn als meerdere dummyvaria-
belen in het model opgenomen. Zie voor een overzicht van
de verklarende variabelen en hun categorieën staat 1 in de
bijlage bij dit artikel.

Begrippen

Banen – Een baan is een werkkring van een werknemer.
Als iemand meer dan één werkkring heeft, telt elke werk-
kring als een afzonderlijke baan.

Beroepsniveau – De indeling naar beroep is overeenkom-
stig de Standaard Beroepenclassificatie 1992 (SBC 1992).
De volgende beroepsniveaus worden onderscheiden: ele-
mentaire beroepen, lagere beroepen, middelbare beroe-
pen, hogere beroepen en wetenschappelijke beroepen.
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Cao-sector overheid – De cao-sector overheid omvat alle
publiekrechtelijke bedrijven en is onderverdeeld in acht
subsectoren: rijksoverheid, onderwijs, defensie, politie,
rechterlijke macht, gemeenten, provincies en waterschap-
pen. In dit onderzoek worden 6 subsector onderscheiden,
omdat gemeenten, provincies en waterschappen als één
subsector worden beschouwd.

Dienstverband – Dit is de indeling naar voltijd- en deeltijd-
banen. Een voltijdbaan bij defensie kent een werkweek
van 38 uur. Voor de overige overheidssectoren bestaat
een voltijdbaan uit een werkweek van 36 uur. Deeltijdba-
nen zijn, ongeacht de sector, onderverdeeld in banen van
twaalf uur of meer per week en banen van minder dan
twaalf uur per week.

Gecorrigeerde beloningsverschillen – Gecorrigeerde
beloningsverschillen zijn verschillen in beloning, gecontro-
leerd voor de invloed van achtergrondkenmerken.

Herkomstgroepering – De herkomstgroepering van een
persoon wordt vastgesteld aan de hand van diens geboor-
teland en dat van zijn ouders. Autochtonen zijn personen
die in Nederland geboren zijn en van wie ook beide ouders
in Nederland geboren zijn, evenals personen die in het bui-
tenland geboren zijn en van wie beide ouders in Nederland
geboren zijn. Alle overige personen zijn allochtonen. Sa-
mengevat zijn dit dus personen van wie minstens één
ouder in het buitenland geboren is.
In dit artikel worden de volgende categorieën van her-
komstgroepering onderscheiden:
– Autochtonen.
– Westerse allochtonen. Het land van herkomst is gelegen

in Europa (m.u.v. Nederland en Turkije), Noord-Amerika,
Indonesië, Japan en Oceanië (o.m. Australië, Nieuw-
Zeeland en andere eilanden in de Pacific).

– Niet-westerse allochtonen.

Opleidingsniveau – Het behaalde opleidingsniveau is het
niveau van de hoogste met succes gevolgde opleiding. In
dit onderzoek worden de volgende categorieën van oplei-
dingsniveau onderscheiden: basisonderwijs, mavo, vbo,
havo/vwo, mbo, hbo en wo.

Uurloon – het uurloon is het bruto loon per uur. Het is be-
rekend uitgaande van het bruto maandloon van december,
exclusief overwerk en bijzondere beloningen.

Werknemers – Werknemers zijn mensen die arbeid ver-
richten op basis van loon of salaris.
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Staat 1
Schattingsresultaten van de beloningsfunctie bij de overheid, december 2004

ß-coëfficiënt t-waarde %

Leeftijd

16 of 17 jaar –0,103* –23,53 –9,75
18 jaar –0,125* –28,71 –11,79
19 jaar –0,104* –23,94 –9,90
20 jaar –0,081* –18,73 –7,82
21 jaar –0,043* –9,78 –4,16
22 jaar –0,022* –4,92 –2,13
23 tot 35 jaar referentie
35 tot 45 jaar 0,179* 31,20 19,64
45 tot 55 jaar 0,271* 44,61 31,14
55 tot 65 jaar 0,260* 45,39 29,69

Herkomstgroepering x geslacht

Autochtone mannen referentie
Autochtone vrouwen –0,111* –20,43 –10,52
Westers allochtone mannen –0,006 –1,40 –0,60
Westers allochtone vrouwen –0,046* –10,31 –4,50
Niet-westers allochtone mannen –0,039* –9,11 –3,84
Niet-westers allochtone vrouwen –0,050* –11,50 –4,86

Opleidingsniveau 1)

Basisonderwijs –0,060* –12,70 –5,83
Mavo –0,022* –4,75 –2,21
Vbo –0,047* –9,71 –4,57
Havo/vwo 0,036* 7,46 3,69
Mbo referentie
Hbo 0,196* 27,25 21,60
Wo 0,287* 38,76 33,19

Beroepsniveau 1)

Elementaire beroepen –0,077* –16,15 –7,42
Lagere beroepen –0,087* –16,65 –8,29
Middelbare beroepen referentie
Hogere beroepen 0,150* 20,96 16,22
Wetenschappelijke beroepen 0,203* 27,75 22,52

Dienstverband

Voltijd referentie
Deeltijd 12 uur of meer per week –0,048* –9,13 –4,68
Deeltijd minder dan 12 uur per week –0,001 –0,32 –0,14

Cao-sector

Rijksoverheid referentie
Onderwijs –0,090* –12,05 –8,63
Defensie 0,011 2,13 1,12
Politie 0,021* 4,19 2,17
Rechterlijke macht 0,046* 10,65 4,69
Gemeenten, provincies en waterschappen –0,018* –2,79 –1,80

Dienstjaren

Korter dan 1 jaar in dienst referentie
1 tot 2 jaar in dienst 0,035* 6,30 3,58
2 tot 6 jaar in dienst 0,067* 9,36 6,98
6 tot 11 jaar in dienst 0,104* 15,65 10,95
11 tot 21 jaar in dienst 0,136* 20,84 14,62
21 jaar of langer in dienst 0,118* 17,90 12,51

Constante 2,688* 309,428
R2 0,562
Aantal waarnemingen 24 621

* De uitkomsten verschillen significant van de referentiegroep (p<0,01).

1) De categorie ‘onbekend’ van de variabelen opleidingsniveau en beroepsniveau is niet weergegeven in de tabel maar is wel als aparte categorie in de regressievergelijking
opgenomen.

Artikelen



De laatste jaren neemt de arbeidsmigratie uit de nieuwe
EU-landen naar Nederland toe. Er zijn migranten die zich
voor langere tijd in Nederland vestigen en werknemers die
hier voor korte tijd komen werken.
Ongeveer 70 duizend werknemers uit de nieuwe EU-lan-
den werkten in 2004 een deel van het jaar in Nederland
en stonden niet als inwoner van Nederland geregistreerd.
Ruim een kwart van deze werknemers had in dat jaar
meerdere kortdurende banen. Twee op de drie banen wa-
ren uitzendbanen. Naast deze tijdelijke arbeidsmigranten
zijn er personen die in één van de nieuwe EU-landen zijn
geboren en nu in Nederland wonen. Begin 2006 telde deze
groep inwoners 44 duizend personen, onder wie 30 dui-
zend personen geboren in Polen. Een deel van deze mi-
granten woont al lang in Nederland; een ander deel heeft
zich recentelijk hier gevestigd. De arbeidsparticipatie van
deze migranten is aanzienlijk lager dan die van de totale
Nederlandse bevolking.

1.   Inleiding

De laatste jaren is de migratie vanuit de Oost-Europese lid-
staten van de Europese Unie naar Nederland toegenomen,
en zijn meer werknemers uit deze landen, al dan niet tijde-
lijk, hier gaan werken. Een belangrijke datum voor de migra-
tie was de toetreding van deze landen tot de Europese Unie
op 1 mei 2004, maar al eerder nam het aantal seizoensar-
beiders en uitzendkrachten uit deze landen sterk toe.
De Oost-Europese lidstaten die op 1 mei 2004 zijn toegetre-
den, zijn Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Estland, Let-
land, Litouwen en Slovenië. Polen is van de nieuwe landen
veruit het belangrijkst voor de Nederlandse arbeidsmarkt, en
ook veel groter dan de andere nieuwe lidstaten. Polen heeft
38 miljoen inwoners, Tsjechië en Hongarije elk 10 miljoen
en Slowakije 5 miljoen. De andere landen (Estland, Letland,
Litouwen en Slovenië) hebben elk minder dan 4 miljoen in-
woners. Buiten beschouwing blijven in dit artikel Malta en
Cyprus, die gelijktijdig met de genoemde acht landen tot de
Europese Unie zijn toegetreden.
Over de werknemers uit de genoemde acht landen die in
Nederland wonen en/of werken, is in kwantitatieve zin niet
veel bekend. Van migranten die in de Gemeentelijke Basis-
administratie persoonsgegevens (GBA) zijn opgenomen, is
niet bekend of en waar zij werken. Tijdelijke arbeidsmi-
granten zoals seizoensarbeiders staan doorgaans niet
ingeschreven bij de gemeente, en komen dan ook niet
voor in de bevolkingsstatistieken. De tewerkstellingsver-
gunningen geven een indicatie met betrekking tot deze tij-
delijke arbeidsmigratie, maar niet alle arbeidsmigranten
hebben een tewerkstellingsvergunning nodig om hier te
kunnen werken (zie kader Tewerkstellingsvergunningen).

Dit artikel verschaft nieuwe informatie over migranten en
werknemers uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten. De in-
formatie komt uit administraties waarin alle werknemers zijn
opgenomen voor wie loonbelasting en sociale premies wor-
den afgedragen, dus ook de tijdelijke arbeidsmigranten,
ongeacht of zij een tewerkstellingsvergunning hebben. Aan
de hand van het sofi-nummer is vastgesteld welke werkne-
mers in de GBA zijn opgenomen. Op deze manier is onder-
scheid gemaakt tussen de werknemers die in Nederland
wonen en de werknemers die in het buitenland wonen.
Dit artikel begint met de migratie in het verleden. Daarna
wordt ingegaan op de in Nederland wonende migranten en
op de tijdelijke arbeidsmigratie. De bronnen worden ge-
noemd in de technische toelichting. Op sommige plaatsen
in dit artikel blijft Slovenië buiten beschouwing, omdat per-
sonen die zijn geboren in Slovenië niet als zodanig herken-
baar zijn in de GBA, tenzij ze na 1992 zijn geboren. Deze
beperking is kwantitatief echter van geringe betekenis.

2. Oude en nieuwe migranten

Migratie vanuit de nieuwe Oost-Europese lidstaten naar
Nederland is niet nieuw. Al voor de Tweede Wereldoorlog
kwamen Polen en Slovenen naar ons land om in de Lim-
burgse mijnen te werken (Brassé en Van Schelven, 1980).
Na de oorlog zijn er enkele migrantengroepen uit Oost-Eu-
ropa gekomen, terwijl ook migratie op individuele basis
heeft plaatsgevonden. Hierbij ging het echter niet om grote
aantallen. De grootste groep in de periode 1950–1990
vormden de ruim 3 duizend Hongaarse vluchtelingen die
na de Hongaarse opstand (1956) naar Nederland kwamen.

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2006 31
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André Corpeleijn

Tewerkstellingsvergunningen

Inwoners uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten hebben
vooralsnog een tewerkstellingsvergunning nodig om in
Nederland te werken, tenzij ze beschikken over een
paspoort van een van de ‘oude’ EU-landen. Dit laatste
komt veel voor bij degenen die in Nederland werken;
sommige uitzendbureaus die buitenlanders bemiddelen,
werven speciaal inwoners van Polen met een Duits pas-
poort. Er is in Polen een officieel erkende Duitse min-
derheid, die circa 300 duizend personen telt. Deze
personen bezitten meestal de Duitse en de Poolse natio-
naliteit.

De tewerkstellingsvergunningen worden verleend door
de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI). Het
aantal afgegeven tewerkstellingsvergunningen voor
werknemers uit de nieuwe lidstaten is tussen 2000 en
2005 sterk gestegen, van ruim 5 duizend tot bijna 30
duizend. Het grootste deel hiervan betreft de land- en
tuinbouw, met 22 duizend in 2005 (Ecorys, 2006).



Na de Praagse lente (1968) vroegen ongeveer 900
Tsjechen asiel aan. De grote meerderheid kreeg een ver-
blijfsvergunning. In 1982, na het uitroepen van de noodtoe-
stand in Polen, werd aan ongeveer 250 Polen asiel
verleend (Ten Doesschate, 1993). Een deel van deze
groepen woont nog in Nederland.
Ook in de jaren negentig, na politieke omwentelingen in
deze landen, is de migratie vanuit deze landen naar
Nederland weinig omvangrijk geweest. Er was niet veel
arbeidsmigratie. Relatief gezien was de huwelijksmigratie
van vrouwen belangrijk (Pool, 2003).
Sinds de eeuwwisseling is de migratie duidelijk toegeno-
men. Deze toename betreft zowel de migratie waarbij men
zich voor langere tijd in Nederland vestigt, als de tijdelijke
arbeidsmigratie waarbij men in het land van herkomst blijft
wonen.

De migratie waarbij men zich voor langere tijd in Nederland
vestigt, komt tot uiting in de migratiestatistieken op basis
van de GBA. Deze laten sinds de toetreding van de Oost-
Europese lidstaten een grotere immigratie uit deze landen
zien dan voorheen, dat wil zeggen meer inschrijvingen in
de GBA. Het jaarcijfer van 2004 is dan ook veel hoger dan
dat van 2003. Omdat de inschrijving in de GBA in de eer-
ste vier maanden van 2004 nog laag was, is ook het jaar-
cijfer van 2005 hoger dan dat van 2004.
Dat de toetreding inderdaad van invloed is op de inschrijvin-
gen van migranten uit Oost-Europa, blijkt uit de maandcijfers
van de Polen, de belangrijkste groep. De maandcijfers laten
een duidelijke trendbreuk zien in mei 2004. Voordien bedroeg
het aantal migranten met Polen als geboorteland nog geen
200 per maand, maar vanaf mei 2004 worden gemiddeld
ongeveer 580 van deze migranten door de gemeenten in-
geschreven. Deze toename zal verband houden met ver-
schillen wat betreft verblijfsrecht tussen EU-onderdanen en
niet-EU-onderdanen.

De immigratie van personen geboren in één van de Oost-
Europese lidstaten is groter dan de emigratie van deze
groep. Het migratieoverschot is vanaf 2004 veel groter dan
daarvoor. Toch neemt ook de emigratie toe. Deze toename
zal een gevolg zijn van het feit dat een deel van de immi-
granten slechts tijdelijk naar Nederland komt, bijvoorbeeld
wegens studie of als au pair. Een toename van de immi-
gratie wordt dan na enige tijd vanzelf gevolgd door een
toename van de emigratie. Het migratiesaldo (immigratie
minus emigratie plus het saldo van administratieve correc-
ties) voor personen geboren in één van de nieuwe lidsta-
ten bedroeg ruim 6 duizend in 2005.

Naast de geregistreerde migratie is er de tijdelijke arbeids-
migratie vanuit Oost-Europa naar Nederland waarbij men
in het land van herkomst blijft wonen en zich niet laat in-
schrijven bij een Nederlandse gemeente. Deze tijdelijke
migratie is sinds 2000 sterk toegenomen, zoals later in dit
artikel zal blijken. Ook deze tijdelijke arbeidsmigratie is niet
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Definitie van migrant

De statistieken over buitenlandse migratie (immigratie
en emigratie) van Nederland zijn gebaseerd op de GBA.
De migranten die zijn opgenomen in de GBA, worden in
dit artikel kortweg migranten genoemd. Dit zijn dus de
ingeschreven migranten. Deze migranten worden be-
schouwd als afkomstig uit één van de nieuwe Oost-Eu-
ropese lidstaten als zij daar geboren zijn. Een migrant is
in dit artikel dus een persoon die staat ingeschreven in
de GBA en in één van de Oost-Europese lidstaten van
de EU is geboren.
Immigranten moeten zich bij de gemeente laten inschrij-
ven als zij van plan zijn in het halfjaar volgend op de
vestiging langer dan vier maanden in Nederland te ver-
blijven. Veel seizoensarbeiders en andere tijdelijke
werknemers uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten wer-
ken hier korter dan vier maanden en zijn niet ingeschre-
ven in de GBA.

De term tijdelijke arbeidsmigrant wordt hier gebruikt voor
personen die niet zijn opgenomen in de GBA, enige tijd
als werknemer in Nederland werken, en wonen in één
van de Oost-Europese lidstaten van de EU. Tijdelijke ar-
beidsmigranten uit andere landen vallen buiten het be-
stek van dit artikel.

1. Migratie van personen geboren in de nieuwe Oost-Europese
lidstaten , 1995–20051)1.

x 1 000

Immigratie Emigratie2)

1) Excl. Slovenië.
2) Incl. saldo administratieve correcties.
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nieuw. In het begin van de jaren tachtig werd al gesigna-
leerd dat meer en meer tuinbouwbedrijven werk boden aan
Polen die een verblijf in Nederland hadden aangevraagd
als toerist of wegens familiebezoek (Odé, 1996). Er zijn di-
verse projecten opgezet door werkgevers (Land- en Tuin-
bouw Organisatie) en arbeidsbureaus om seizoenarbei-
ders aan te trekken. In dit kader werden zo nodig tewerk-
stellingsvergunningen verleend voor Polen. Een nieuw ele-
ment is dat in de laatste tien jaar gespecialiseerde uit-
zendbureaus zich zijn gaan richten op de werving van
werknemers uit Oost-Europa. In 2004 is de Vereniging van
Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) opgericht voor
bedrijven die buitenlandse werknemers werven en uitzen-
den.

3.   Migranten die in Nederland wonen

Het totale aantal migranten uit de Oost-Europese lidstaten
in de bevolking is door de recente migratie sterk toegeno-
men, en wel van 27 duizend begin 2000 tot 44 duizend in
2006. De meeste van deze migranten zijn geboren in Polen;
kleinere groepen zijn geboren in Hongarije of Tsjechië.
Een bijzonderheid van deze migranten uit de nieuwe lidsta-
ten is het hoge aandeel van de vrouwen (65 procent op 1
januari 2006). Dit zal samenhangen met de al genoemde
huwelijksmigratie. In de leeftijdsgroep van 15 tot 65 jaar
zijn onder de migranten meer dan twee keer zo veel vrou-
wen als mannen. Bij andere migrantengroepen (Turken,
Marokkanen) zijn de mannen in de meerderheid, of zijn er
ongeveer evenveel mannen als vrouwen.
De leeftijdsopbouw van de migranten wijkt sterk af van die
van de Nederlandse bevolking als geheel. Onder de
migranten zijn relatief veel meer twintigers dan onder de
Nederlandse bevolking. Dit geldt vooral voor de migranten
uit Polen en Tsjechië. Wat betreft burgerlijke staat zijn er
kleinere verschillen tussen de migranten uit Oost-Europa
en de Nederlandse bevolking als geheel.

Uit de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat migratie
vanuit Oost-Europa naar Nederland niet uitsluitend in de
laatste paar jaar heeft plaatsgevonden. Er zijn dan ook mi-
granten die al geruime tijd in Nederland wonen. Begin
2005 woonde 58 procent van de migranten langer dan vijf
jaar in Nederland. Van de migranten uit Hongarije verbleef

zelfs 72 procent al minstens vijf jaar in Nederland, van de
migranten uit Tsjecho-Slowakije 62 procent en van die uit
Polen 56 procent. Vooral onder de migranten uit Hongarije
komen dus veel migranten voor die al lang in Nederland
wonen, onder wie migranten die na de Hongaarse opstand
zijn gekomen.
De meeste migranten die minstens vijf jaar in Nederland
wonen, hebben de Nederlandse nationaliteit of een ver-
blijfsdocument met de aantekening dat arbeid vrij is toege-
staan. De nieuwe migranten hebben veelal een tewerkstel-
lingsvergunning nodig om hier te mogen werken.

De arbeidspositie

De gegevens over de arbeidspositie betreffen de situatie in
september 2004. Het aantal migranten van 15 tot 65 jaar
bedroeg toen 31 duizend, dus minder dan begin 2006. Van
deze migranten werkte in september 2004 de helft, ruim 15
duizend personen, als werknemer of zelfstandige. De ar-
beidsparticipatie van deze migrantengroep blijkt hiermee
aanzienlijk lager te zijn dan die van de totale Nederlandse
bevolking, met 68 procent. Zowel bij de mannen als bij de
vrouwen is de participatie van de migranten veel lager dan
die van de overige bevolking. Dit verschil bedraagt zelfs
ruim 30 procentpunten bij vrouwen in de leeftijd van 20 tot
30 jaar, een relatief grote groep onder de migranten. Maar
ook bij de oudere vrouwen en bij de mannen is de arbeids-
participatie van de migranten aanzienlijk lager dan die van
de totale bevolking.

De lage arbeidsparticipatie van de migranten kan verschil-
lende oorzaken hebben. Een hoge onderwijsdeelname
onder de migranten is niet de oorzaak, want onder de mi-
granten komen weinig studerenden voor: slechts 1 procent
heeft studiefinanciering (Wet studiefinanciering), minder
dan onder de totale bevolking. Een waarschijnlijke oorzaak
is werkloosheid. Hoeveel (verborgen) werkloosheid onder
deze specifieke groep migranten voorkomt, is niet bekend,
maar wel blijkt uit veel onderzoek dat de werkloosheid on-
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Staat 1
Migranten geboren in de nieuwe Oost-Europese lidstaten 1), per 1 januari

2000 2006

x 1 000
Alle leeftijden

Mannen 8 15
Vrouwen 18 29

Totaal 27 44
w.o geboren in Polen 16 30

15–64 jaar

Mannen 6 12
Vrouwen 15 26

Totaal 21 38
w.o geboren in Polen 13 26

1) Excl. Slovenië.

3. Arbeidsparticipatie van migranten geboren in de nieuwe Oost-
Europese lidstaten en van de totale bevolking naar leeftijdsgroep,
september 2004

1)3.
3.

Totaal Mannen
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1) Aandeel van de werkenden onder de bevolking.
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der migranten doorgaans hoger is dan onder personen die
in het land zelf zijn geboren. Hierbij kunnen het onderwijs-
niveau en de talenkennis van de migranten een rol spelen.
Een andere factor is de verblijfsduur. De arbeidsparticipa-
tie van migranten die zich wegens gezinsvorming in Neder-
land vestigen, is in eerste instantie laag, maar stijgt in de
loop van de tijd (Sprangers et al., 2004).
De lage arbeidsparticipatie van de migranten kan voor een
deel ook een gevolg zijn van statistische factoren. Een
voorbeeld daarvan betreft de au pairs. Een klein deel van
de migranten uit Oost-Europa is naar Nederland gekomen
om als au pair te werken, maar au pairs zijn niet als werk-
nemer of zelfstandige in de cijfers van deze paragraaf
verwerkt. Zo zijn er misschien nog meer werkenden die
niet als zodanig zijn meegeteld. Deze onvolledigheid is
voor de bevolking als geheel zeer gering van omvang,
maar bij de migranten wellicht iets groter.
Slechts weinig migranten zijn werkzaam als zelfstandige.
In 2004 betrof het 1,4 duizend personen, van wie 200
tevens werknemer. Het aantal werknemers bedroeg 13,9
duizend.
Van de migranten die op de peildatum als werknemer
werkzaam waren, had 80 procent het hele jaar gewerkt, al
dan niet bij dezelfde werkgever. Het overeenkomstige per-
centage voor alle werknemers op de peildatum is 89. Ver-
uit het grootste deel van de werkende migranten werkte
dus het hele jaar..

Bij Poolse werknemers denkt men in Nederland al gauw
aan aspergestekers en andere beroepen in de tuinbouw.
Dit beeld is niet van toepassing op de werknemers uit de
nieuwe lidstaten die in Nederland wonen. De migranten
zijn gespreid over verschillende bedrijfstakken, en niet ge-
concentreerd in de land- en tuinbouw. De meeste migran-
ten werken in de dienstensector, zoals ook de andere
werknemers. Wel werken de migranten, in het bijzonder de
mannen, vaker via uitzendbureaus dan de totale werkne-
merspopulatie. Voor de vrouwelijke migranten is de ge-
zondheids- en welzijnszorg een belangrijke bedrijfstak.

Voor een deel zal het hier gaan om Poolse verpleegkundi-
gen en verzorgenden die in de voorgaande jaren zijn aan-
geworven (De Lange en Pool, 2004). Van de 1,9 duizend
werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg werkt
39 procent in de gezondheidszorg en de rest in de wel-
zijnszorg.

Een ander aspect van de arbeidspositie is de beloning.
Deze loopt bij deze migranten sterk uiteen, zoals ook bij
andere werknemerspopulaties. Het gemiddelde bruto loon
sociale verzekeringen (BLSV) in 2004 van de migranten
bedroeg 21 570 euro. Dit is ongeveer 30 procent meer dan
het minimumloon voor volwassenen. Het gemiddelde
BLSV van de migranten was 18 procent lager dan bij de to-
tale werknemerspopulatie. Dit loon wordt mede bepaald
door de arbeidsduur. Bij de mannen was het BLSV van de
migranten 13 procent lager dan het gemiddelde voor alle
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Staat 2
Werkende migranten geboren in de nieuwe Oost-Europese lidstaten en alle werknemers naar bedrijfstak, september 2004

Migranten Alle werknemers

Mannen Vrouwen Totaal

%

Landbouw en visserij 4 3 3 2
Industrie 18 9 11 13
Bouwnijverheid 4 1 2 5
Handel 14 16 15 17
Horeca 3 5 5 4
Vervoer, opslag, communicatie 7 4 5 6
Financiële instellingen 2 3 2 4
Zakelijke dienstverlening 13 15 14 11
Openbaar bestuur 3 4 4 7
Onderwijs 6 6 6 7
Gezondheids- en welzijnszorg 4 19 14 15
Cultuur en overige dienstverlening 5 4 4 4
Uitzendkrachten 1) 18 12 14 5

Alle bedrijfstakken 100 100 100 100

x 1 000

Totaal 4 10 14 6 842
w.o. geboren in Polen 3 7 10 10

1) Uitzendkrachten zijn opgenomen als aparte groep en niet ingedeeld bij de bedrijfstak van de inlener.

4. Gemiddeld bruto loon sociale verzekeringen in 2004 van de
2. migranten en van alle werknemrs1)

x 1 000 euro

Migranten Alle werknemers

1) Werknemers per eind september 2004. Het loon is het totale loon van alle
banen van de werknemer in het kalenderjaar.1)
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mannen. Het gemiddelde loon van de vrouwelijke mi-
granten is vrijwel gelijk aan dat van alle vrouwelijke werk-
nemers. Het genoemde loonverschil van 18 procent voor
de totale groep is deels bepaald door het hoge aandeel
van de vrouwen onder de migranten.

4.   De tijdelijke arbeidsmigranten

Zoals al aangegeven, betreft de arbeidsmigratie uit de
nieuwe Oost-Europese lidstaten niet alleen personen die
zich hier voor langere tijd vestigen, maar ook werknemers
die niet zijn ingeschreven in de GBA. Deze tijdelijke ar-
beidsmigranten worden beschouwd als afkomstig uit één
van de nieuwe Oost-Europese lidstaten als zij daar wonen.
Het woonland is dus het criterium voor de herkomst, niet
het geboorteland of de nationaliteit.
De afstand tussen het (officiële) woonadres en het werka-
dres is voor deze werknemers dus groot. Zelfs wekelijks op
en neer gaan is praktisch onmogelijk bij een vijfdaagse
werkweek. Een busreis Nederland – Polen retour kost veel
tijd en circa 100 euro. Deze werknemers vinden in Neder-
land veelal tijdelijk onderdak op campings en bungalowpar-
ken, in (voormalige) hotels of in schuren op boerenbedrijven
(Ecorys, 2006).
Een deel van deze werknemers komt op eigen initiatief en
ongeorganiseerd naar Nederland. Daarnaast spelen
gespecialiseerde uitzendbureaus tegenwoordig een be-
langrijke rol bij de werving en tewerkstelling van deze ar-
beiders. Deze bureaus regelen vaak ook huisvesting en
andere zaken die voor de arbeiders van belang zijn.

De vraag naar tijdelijk werk van de kant van de bedrijven
kan in de loop van een jaar sterk variëren, bijvoorbeeld bij
seizoensarbeid. De situatie op één peildatum zegt dan niet
zoveel. Daarom wordt in deze paragraaf een andere
aanpak gevolgd dan in de vorige paragraaf, en wordt niet
de situatie op een peildatum als uitgangspunt genomen. Er
zal hier per kalenderjaar in eerste instantie worden nage-
gaan hoeveel banen van werknemers uit de nieuwe lidsta-
ten gedurende enige tijd tijdens het jaar bestonden. Verder
zal worden aangegeven om hoeveel werknemers het gaat.
Een werknemer kan gedurende een jaar meerdere banen
hebben, wat vooral bij tijdelijke banen gemakkelijk kan
voorkomen. Ten slotte zal iets worden gezegd over het
aantal verloonde dagen per baan. Dit gegeven is belangrijk
om een goed idee te krijgen van de hoeveelheid werk. In
deze paragraaf wordt dus gebruik gemaakt van drie ver-
schillende grootheden: banen gedurende het jaar, werkne-
mers, en verloonde dagen per baan. Bij de banen telt elke
baan mee, ongeacht de duur.
In 2004 bedroeg het aantal banen van tijdelijke arbeidsmi-
granten uit Oost-Europa bijna 100 duizend, drie keer zo
veel als in 2000. Bij vrijwel al deze banen gaat het om
werknemers die in Polen wonen; slechts enkele van deze
werknemers wonen in een van de andere landen. Wat de
economische activiteit betreft zijn er twee hoofdgroepen,
namelijk de agrarische sector, voornamelijk de tuinbouw,
en de uitzendbanen. De werknemers die werken via een
uitzendbureau, worden ingeleend door bedrijven in diverse
sectoren, waaronder tuinbouwbedrijven. De activiteit van
de inlener staat echter niet aangegeven in de gebruikte
bronnen.

Opvallend is het grote aandeel van de uitzendbanen. Dit
aandeel is fors toegenomen: in 2003 waren twee op de
drie van deze banen uitzendbanen, in 2000 was dat nog
niet de helft. Het aantal uitzendbanen van tijdelijke ar-
beidsmigranten was in 2004 vier keer zo groot als in 2000.
Deze opmerkelijke toename van uitzendbanen van Oost-
Europese werknemers gaat in tegen de algemene trend bij
de uitzendbureaus. In 2000-2003 nam het uitzendwerk als
geheel namelijk af.

Het genoemde aantal van bijna 100 duizend banen in 2004
correspondeert met een lager aantal werknemers (72 dui-
zend). Ruim een kwart van deze werknemers uit Oost-Euro-
pa heeft gedurende het jaar meerdere banen in Nederland.
Hierbij gaat het om banen van korte duur.
De 72 duizend werknemers bestaan uit 45 duizend mannen
en 27 duizend vrouwen. Het aandeel van de vrouwen be-
draagt 37 procent, en is dus veel lager dan bij de werkende
migranten die in de vorige paragraaf zijn beschreven. De
gemiddelde leeftijd van de tijdelijke arbeidsmigranten is 32
jaar.

Het derde aspect van de tijdelijke arbeidsmigranten betreft
het aantal verloonde dagen per baan, dus het aantal
dagen waarover loon is betaald. Het aantal verloonde da-
gen was in 2004 bij ruim de helft van de banen minder dan
40. Bij een vijfdaagse werkweek duurden de meeste banen
dus nog geen twee maanden. Het gemiddeld aantal ver-
loonde dagen per baan bedroeg 59 in 2004 Het gemiddel-
de wordt verhoogd door een klein aantal banen met een
groot aantal verloonde dagen. De duur van de banen ver-
schilt enigszins per bedrijfstak. Bij de banen in de land- en
tuinbouw ligt de duur onder het gemiddelde van alle be-
drijfstakken. Banen van langere duur komen voor in de
industrie en in het vervoer.
Door combinatie van de gegevens van staat 3 en staat 4
kan men bij benadering het gemiddeld aantal voltijd-
equivalenten gedurende het jaar berekenen. Een baan die
het hele jaar duurde, telde in 2004 (schrikkeljaar) 262 ver-
loonde dagen. Een gemiddelde baan van deze tijdelijke
werknemers in 2004 komt dus overeen met iets minder
dan een kwart (59 van de 262) van een baan die het hele
jaar duurt. Het aantal banen van deze werknemers in 2004
komt dus overeen met ongeveer 22 duizend voltijdequiva-
lenten gemiddeld over het jaar.
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Staat 3
Banen van werknemers die wonen in de nieuwe Oost-Europese lidstaten 1)

2000 2003 2004

x 1 000

Landbouw en visserij 11 16 23
Industrie en bouwnijverheid 1 2 2
Handel en horeca 3 5 4
Overige commerciële diensten 2 6 6
Niet-commerciële diensten 0 0 0
Uitzendkrachten 2) 15 58 62

Totaal 33 88 97
w.o. wonend in Polen 33 87 95

1) Het aantal banen is gedeeltelijk geraamd. Zie technische toelichting.
2) Uitzendkrachten zijn opgenomen als aparte groep en niet ingedeeld bij de be-

drijfstak van de inlener.
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5.   Conclusies

De laatste jaren is de (arbeids)migratie uit de nieuwe
EU-landen naar Nederland toegenomen. Sinds de toetre-
ding van deze landen tot de EU zijn er meer inschrijvingen
in de GBA dan voorheen van mensen die geboren zijn in
één van de nieuwe lidstaten. De tijdelijke arbeidsmigratie,
waarbij men alleen tijdelijk in Nederland werkt en in het
land van herkomst blijft wonen, vertoonde al eerder een
sterke stijging.

De migranten uit de Oost-Europese lidstaten die in Neder-
land wonen (ingeschreven in de GBA), vormen een he-
terogene groep, wat samenhangt met de migratiegeschie-
denis. Ongeveer twee op de drie migranten zijn in Polen
geboren. Begin 2006 bedroeg het totaal aantal migranten
uit de nieuwe lidstaten 44 duizend, van wie 38 duizend in
de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Een belangrijk deel van de
migranten werkt niet als zelfstandige of werknemer. Het
aandeel van de vrouwen in deze migrantengroep is hoog
en de arbeidsparticipatie is laag, bij zowel mannen als
vrouwen. Het aantal werkenden uit deze migrantengroep
bedroeg in september 2004 ruim 15 duizend en zal inmid-
dels, gezien de bevolkingsontwikkeling, zijn opgelopen tot
circa 20 duizend. Eén op de zeven migranten werkt via

een uitzendbureau, wat meer is dan onder de totale werk-
nemerspopulatie. De meeste werkende migranten hadden
gedurende het hele jaar een baan. De migranten zijn vrij
sterk gespreid over verschillende economische activiteiten,
met het accent op de dienstensector. Van een sterke con-
centratie in de landbouw is bij deze groep dus geen spra-
ke. Het gemiddelde loon in 2004 van de migranten is
18 procent lager dan dat van de totale werknemerspopula-
tie.

De tijdelijke arbeidsmigratie uit de Oost-Europese lidstaten
is sinds 2000 sterk toegenomen en bestaat vrijwel geheel
uit werknemers uit Polen. Deze stijging heeft grotendeels
al plaatsgevonden vóór de toetredingsdatum, en is dus
geen gevolg van de toetreding. Wat dit betreft is er een
verschil met de ‘gewone’ migratie vanuit de nieuwe lidsta-
ten. De toename van de tijdelijke arbeidsmigratie lijkt voor-
al verband te houden met ontwikkelingen in specifieke
sectoren, zoals de tuinbouw, en met de activiteiten van ge-
specialiseerde uitzendbureaus die zich op internationale
arbeidsbemiddeling toeleggen. Het aantal tijdelijke arbeids-
migranten in 2004 bedroeg naar schatting 70 duizend, wat
overeenkomt met ruim 20 duizend voltijdequivalenten ge-
middeld over het jaar.
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Staat 4
Gemiddeld aantal verloonde dagen per baan van werknemers wonend in de
nieuwe Oost-Europese lidstaten

2000 2003 2004

Totaal 57 66 59
waaronder:

Landbouw en visserij 50 44 44
Uitzendkrachten 1) 59 68 63

1) Uitzendkrachten zijn opgenomen als aparte groep en niet ingedeeld bij de be-
drijfstak van de inlener.

5. Banen van tijdelijke arbeidsmigranten wonend in de nieuwe Oost-
Europese lidstaten naar aantal verloonde dagen, 20042.
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Technische toelichting

De paragrafen 2 en 3 van dit artikel zijn gebaseerd op
bevolkingsstatistieken en op het Sociaal Statistisch Be-
stand (SSB) van het CBS. Informatie hierover is onder
meer te vinden in StatLine (zie www.cbs.nl). De infor-
matie uit het SSB in StatLine betreft personen die in de
GBA zijn opgenomen. Ook de bevolkingsstatistieken
zijn gebaseerd op de GBA.

Paragraaf 4, over tijdelijke arbeidsmigranten, is geba-
seerd op basisbestanden van het SSB. De gegevens in
het SSB over de banen van werknemers zijn afkomstig
van de Verzekerdenadministratie (VZA) en de admini-
stratie van de Belastingdienst. Per baan zijn een per-
soonsnummer en diverse baankenmerken vermeld.
Bij werknemers die niet in de GBA voorkomen, is in de
gebruikte bestanden vaak een woonland vermeld. De
meest voorkomende woonlanden zijn Polen, België en
Duitsland. Daarnaast zijn er werknemers die niet in de
GBA voorkomen van wie het woonland onbekend is.
Deze categorie ‘woonland onbekend’ omvat in het SSB
2004 30 procent van de banen van werknemers die niet
in de GBA voorkomen.
Voor tabel 3 is geschat hoeveel banen van werknemers
met een onbekend woonland in het SSB betrekking
hebben op werknemers die in een van de Oost-Europe-
se lidstaten wonen. Hierbij zijn per bedrijfstak werkne-
mers met een onbekend woonland op dezelfde manier
over woonlanden verdeeld als de in het buitenland wo-
nende werknemers van wie het woonland bekend is.

Verloonde dagen of sociale verzekeringsdagen (SV-da-
gen) zijn alle dagen waarover de werknemer loon heeft
ontvangen; inbegrepen zijn ziektedagen, vakantie- en
verlofdagen en feestdagen waarvoor het loon wordt door-
betaald. Bij een volledige baan die het hele jaar duurt,
bedraagt het aantal verloonde dagen ongeveer 261 (vijf
dagen per week gedurende iets meer dan 52 weken).
Bruto loon sociale verzekeringen (BLSV) is het loon
waarover de premies voor werknemersverzekeringen
worden berekend. Dit loon wordt mede bepaald door de
arbeidsduur. Wie slechts een deel van het jaar werkt of
een deeltijdbaan heeft, verdient minder dan iemand met
een volledige baan die gedurende het hele jaar werkt en
voor hetzelfde uurloon.
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De deelname aan opleidingen na het betreden van de ar-
beidsmarkt ligt in Nederland op een redelijk niveau. Hoger
opgeleiden, jongeren, niet-westerse allochtonen en werken-
den doen relatief veel aan opleiding. Vrouwen hebben hun
achterstand in deelname ingehaald. Er wordt vaker en ook
langer studieverlof gegeven. Lange opleidingen vormen bij-
na de helft van de post-initiële opleidingen. Als studierich-
ting staat economisch, adminstratief of commercieel boven-
aan. Niet-westerse allochtonen doen meer lange opleidin-
gen, veelal gaat het om inburgering.

1. Inleiding

Het post-initiële onderwijs is het onderwijs dat mensen
volgen nadat ze de schoolbanken hebben verlaten. Tot het
initiële onderwijs behoort de scholing die mensen doorlo-
pen voordat ze de arbeidsmarkt betreden, zoals het voltijd
voortgezet onderwijs en aansluitende vervolgopleidingen in
het mbo (ook beroepsbegeleidende leerweg, bbl) en het
hoger onderwijs (hbo en wo). Door maatschappelijke en
technologische vernieuwingen is het van groot belang dat
mensen zich bijscholen en hun kennis op peil houden.

In Europees verband zijn om de verdere ontwikkeling van
de kenniseconomie te bevorderen een aantal streefcijfers
vastgesteld, de zogeheten Lissabondoelstellingen. Er is af-
gesproken dat in 2010 van de bevolking tussen 25 en 64
jaar 12,5 procent onderwijs zou moeten volgen. Nederland
zit duidelijk boven deze norm. In 2003 werd met 17,4 pro-
cent het hoogste niveau bereikt, sindsdien is dat licht ge-
daald naar 16,6 procent in 2005. De Scandinavische
landen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland hebben ho-
gere deelnamecijfers. Het kabinet streeft ernaar dat in
2010 ten minste 20 procent van de 25–64-jarigen deel-
neemt aan leeractiviteiten. Omdat de deelname de laatste
jaren stagneert, lijkt een extra inspanning nodig om het ge-
stelde ambitieniveau te realiseren.

In dit artikel worden de ontwikkelingen over de periode 1995–
2005 beschreven. Voor eerdere publicaties over post-ini-
tieel onderwijs zij verwezen naar de artikelen in de litera-
tuurlijst. Paragraaf 2 gaat in op de manier waarop in
internationaal verband het post-initieel onderwijs beschreven
wordt. In paragraaf 3 komen kenmerken van deelnemers aan
post-initeel onderwijs aan bod en welke studiefaciliteiten zij
genieten. Paragraaf 4 beschrijft de post-initiële opleidingen
die een duur van meer dan een jaar hebben.

2. Indicatoren voor post-initieel onderwijs

Het levenlang leren is op drie min of meer vergelijkbare
manieren uit te drukken. In de eerste plaats is er de indica-
tor voor post-initieel onderwijs. Dit is het onderwijs dat
wordt gevolgd nadat men het initiële onderwijs heeft verla-

ten, dus nadat men de arbeidsmarkt heeft betreden. Tot
het post-initieel onderwijs wordt alle deeltijdonderwijs gere-
kend , plus het voltijdonderwijs als daarvoor de onderwijs-
loopbaan voor tenminste vijf jaar is onderbroken. De
indicator voor post-initieel onderwijs wordt uitgedrukt als
percentage van de bevolking tussen 15 en 65 jaar die
geen initieel onderwijs volgt. Scholieren en studenten blij-
ven buiten beschouwing. Hierdoor kan de deelname aan
post-initieel onderwijs in theorie 100 procent zijn.

Daarnaast is er de Europese indicator genaamd lifelong le-
arning. Hierop is de Lissabonnorm gebaseerd. De Europe-
se indicator bevat alle onderwijs dat gevolgd wordt door de
bevolking tussen 25 en 64 jaar. Lifelong learning wordt uit-
gedrukt als percentage van de bevolking in deze leeftijds-
groep. De Europese indicator is gebaseerd op het tweede
kwartaal, omdat in de meeste landen de enquête naar de
beroepsbevolking, waaruit de gegevens afkomstig zijn, al-
leen in het tweede kwartaal van het jaar wordt gehouden.
De ondergrens van 25 jaar is gekozen omdat boven 25
jaar nog weinig initieel onderwijs wordt gevolgd. De Euro-
pese indicator is in feite een ruwe benadering van post-ini-
tieel onderwijs.

De gegevens voor Nederland zijn ontleend aan de
Enquête beroepsbevolking (EBB), een enquête die het
hele jaar door wordt gehouden. Daarom is het mogelijk
jaargemiddelden van lifelong learning te maken. De hier
gepresenteerde cijfers over levenlang leren zijn jaargemid-
delden. Het enige verschil met de Europese indicator is dat
het Europese cijfer gebaseerd is op slechts één kwartaal.
De cijfers over het tweede kwartaal liggen systematisch
boven de jaargemiddelden. In het tweede kwartaal wordt
blijkbaar wat meer post-initieel onderwijs gevolgd dan ge-
middeld over een jaar.

38 Centraal Bureau voor de Statistiek

Deelname aan post-initieel onderwijs, 1995–2005

Max van Herpen

1. Indicatoren voor post-initieel onderwijs

Post-initieel
onderwijs

Lifelong
learning

16

17

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Levenlang
leren

14

12

10

0

11

13

15



De indicator over post-initieel onderwijs is dus de zuiverste
indicator. De Europese indicator lifelong learning is de
politiek belangrijkste. Het verloop van de drie verschillende
indicatoren in de periode 1995–2005 vertoont grote over-
eenkomsten. De indicator voor lifelong learning is altijd het
hoogst en de laatste jaren is het verschil met de andere
twee indicatoren groter dan in het begin van deze periode.
In 2005 was de deelname aan lifelong learning 16,6 pro-
cent van de bevolking. Het jaargemiddelde levenlang leren
lag op 14,0 procent en de deelname aan post-initieel on-
derwijs bedroeg 13,5 procent.

De tijdreeks vertoont een kleine breuk in 2000. Per 1 april
2000 is de vraagstelling in de EBB veranderd van “Volgt u
onderwijs op het moment van enquêteren” in “Heeft u in de
afgelopen vier weken onderwijs gevolgd”. Daarmee werd
de Nederlandse waarneming beter in overeenstemming
gebracht met de Europese richtlijnen. Gevolg was wel dat
meer mensen getypeerd werden als onderwijsvolgend.
Voor 2001 is vastgesteld dat de deelname voor levenlang
leren door de veranderde waarneming met 2,9 procentpunt
toenam. Voor deelname aan post-initieel onderwijs was dat
2,1 procentpunt. Als we rekening houden met de trend-
breuk in 2000 blijkt dat in 1999 de top van de deelname in
levenlang leren bereikt werd. Post-initieel onderwijs kende
een uitschieter in 2003.

3. Ontwikkelingen in deelname aan post-initieel
onderwijs

Mannen hadden tot 2002 een hogere deelname aan post-
initieel onderwijs dan vrouwen. Het verschil bedroeg een
kleine 2 procentpunt. Na 2002 is de deelname van vrou-
wen hoger. Het verschil is echter minimaal.

Er bestaat een groot verschil in deelname aan post-initieel
onderwijs tussen leeftijdsgroepen. Jongeren doen meer
aan onderwijs. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de
deelname aan opleidingen en cursussen af. Onder perso-

nen jonger dan dertig jaar lag de deelname in 2005 boven
de 20 procent. Bij de groep 60–64-jarigen was de deelname
aan post-initieel onderwijs minder dan 5 procent. Deze sa-
menhang met leeftijd is een permanent verschijnsel. Opval-
lend is dat allochtonen, en dan met name de niet-westerse
allochtonen, meer aan post-initieel onderwijs doen dan au-
tochtonen. In de afgelopen tien jaar is dit voortdurend het
geval. Dit komt doordat zij veel opleidingen doen die te ma-
ken hebben met inburgering en het leren van Nederlands.
Daarnaast is het een bekend verschijnsel dat hoger opgelei-
den meer aan onderwijs doen dan laag opgeleiden.

De plaats op de arbeidsmarkt is ook van invloed. Personen
die geen deel uitmaken van de beroepsbevolking nemen
aanzienlijk minder deel aan post-initieel onderwijs dan de
werkenden of de werklozen. Tussen deze laatste twee
groepen bestaat weinig verschil in deelname aan post-ini-
tieel onderwijs. Dit verschijnsel wijzigt zich in de periode
1995–2005 niet.

Naar bedrijfstak bezien blijkt dat personen werkzaam in de
sectoren Financiële en zakelijke dienstverlening en Over-
heid, onderwijs, gezondheid en cultuur meer aan onderwijs
doen dan andere sectoren. De (semi-) overheid heeft in de
afgelopen vijf jaar de achterstand ten opzichte van de Fi-
nanciële en zakelijke dienstverlening ingehaald. Omdat de
stijging gelijk op gaat met de verandering in waarnemings-
periode (vier weken in plaats van op het moment van en-
quêteren), waarin met name gevraagd wordt naar korte
opleidingen, is het aannemelijk dat bij de overheid meer
korte opleidingen worden gevolgd. Ook naar bedrijfsgroot-
te bezien zijn de patronen stabiel. In grote bedrijven wordt
meer aan opleidingen gedaan dan in kleine bedrijven. Per-
sonen die in grote bedrijven werken doen meer aan korte
opleidingen.

De meest voorkomende richting is ‘economisch, admini-
stratief of commercieel’. In 2005 had 26 procent van de
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post-initiële opleidingen deze studierichting. In 2001 was
dat nog 29 procent. Op de tweede plaats komt de richting
‘onderwijs en humaniora’, die vooral bestaat uit talenoplei-
dingen. De belangstelling hiervoor is de laatste jaren licht
toegenomen. In 2005 was deze richting goed voor 23 pro-
cent van de opleidingen. Daarna volgen de richtingen
‘sociaal-cultureel, verzorging en kunst’ en ‘wiskunde, na-
tuur en techniek’. Die vormen elk ongeveer eenzesde van
de post-initiële opleidingen.

De mate waarin de opleiding betaald wordt door de deel-
nemer zelf of door anderen is redelijk stabiel: 10 procent
van de cursussen wordt gedeeltelijk zelf betaald en 45 pro-
cent geheel. De overige 45 procent van de opleidingen
wordt door anderen betaald. Meestal is dat de werkgever.
Geleidelijk aan krijgen meer mensen studieverlof. Van de
deelnemers met een baan had in 1995 nog maar 29 pro-
cent studieverlof. In 2005 is dat opgelopen tot 37 procent.
Ook het aantal uren verlof dat men krijgt neemt in deze pe-
riode toe, van gemiddeld 4,4 uur naar 6,8 uur per week.

Het merendeel van de cursussen worden gevolgd uit mo-
tieven die met werk te maken hebben, zoals ander werk
vinden, promotie maken of bijblijven. Er is wel een lichte
daling van het aandeel met een arbeidsmarktgerichte moti-
vatie. In 2001 werd 88 procent van de cursussen gevolgd
vanuit een arbeidsmarktgerichte motivatie. In 2005 was dat
83 procent. De belangrijkste motivatie is bijblijven, 32 pro-
cent noemde dit in 2005 de belangrijkste motivatie voor de
opleiding.

4. Lange post-initiële opleidingen

Langere opleidingen zijn vanzelfsprekend belangrijker dan
korte opleidingen. Men besteedt immers meer tijd aan zijn
opleiding en leert dus meer. Soms zal door het volgen van
een lange post-initiële opleiding het al behaalde onderwijs-
niveau van de deelnemer worden verhoogd. Bij lange
opleidingen gaat het in dit artikel om opleidingen die langer
dan een jaar duren.

In 2005 namen in een gemiddelde periode van vier weken
1,3 miljoen personen tussen 15 en 65 jaar deel aan
post-initieel onderwijs. Dat komt overeen met 13,5 procent
van de personen die geen scholier of student meer zijn.
Van dat post-initieel onderwijs is 45 procent of 585 duizend
opleidingen langer dan een jaar. De lange opleidingen zijn
te verdelen in voltijdopleidingen (men heeft dan de afgelo-
pen vijf jaar geen onderwijs gevolgd). Deze maken 12
procent van de lange opleidingen uit. Daarnaast zijn er
meer intensieve, reguliere deeltijdopleidingen (meer dan vijf
lessen per week), die 54 procent beslaan, en minder inten-
sieve, niet-reguliere deeltijdopleidingen (minder dan zes les-
sen per week), die goed zijn voor 34 procent.

De drie verschillende typen lang post-initieel onderwijs ver-
schillen van elkaar qua studierichting en niveau van de
opleiding. Het reguliere deeltijd is gemiddeld het hoogst
van niveau; 54 procent is hoger onderwijs, terwijl voltijd
voor ouderen gemiddeld het laagste niveau heeft. Daarvan
is 65 procent hogere trap voortgezet onderwijs havo, vwo
of mbo). Over alle lange opleidingen bezien is de hogere

trap voortgezet onderwijs het meest voorkomende niveau.
Als we naar de studierichting kijken is economisch, admini-
stratief en commercieel en onderwijs en humaniora erg
sterk vertegenwoordigd in niet-regulier lang post-initieel
onderwijs, terwijl sociaal-cultureel, verzorging en kunst en
wiskunde, natuur en techniek goed vertegenwoordigd zijn
bij voltijd door ouderen. Over alle lange opleidingen bezien
is economisch, administratief en commercieel en onderwijs
de meest voorkomende studierichting.

De duur van de lange opleidingen kan zeer uiteenlopen,
47 procent duurt drie jaar of langer, 32 procent tussen één
en twee jaar en 21 procent tussen twee en drie jaar. Er is
niet veel verschil tussen reguliere en niet-reguliere oplei-
dingen wat de duur van de opleiding betreft. Reguliere
opleidingen duren gemiddeld iets langer dan niet-reguliere
opleidingen.

Vrouwen volgen iets vaker dan mannen lang post-initieel
onderwijs. Van de vrouwen volgt 5,7 procent dit onderwijs,
terwijl dit bij de mannen 4,9 procent is. In alle drie de on-
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4. Typen lange post-initiële opleidingen, 2005
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derwijsssoorten (voltijd, regulier en niet-regulier) zijn de
vrouwen iets sterker vertegenwoordigd. De leeftijdsgroep
die het lang post-initieel onderwijs het meest volgt is de
groep van 25–29 jaar. Bijna 10 procent van hen is bezig
met een lange cursus. Het verschil met andere leeftijds-
groepen zit vooral in de deelname aan reguliere deeltijd-
opleidingen. Naarmate de opleiding hoger is, doet men
meer aan lange opleidingen, vooral lange reguliere oplei-
dingen.

De werkzame beroepsbevolking volgt wat meer lange
opleidingen dan de werkloze beroepsbevolking en deze
weer meer dan degenen die niet tot de beroepsbevolking
behoren. Naar herkomstgroepering blijkt de deelname on-
der niet-westerse allochtonen hoog: 8,2 procent van de

niet-westerse allochtonen volgt een lange opleiding. Het
verschil met andere herkomstgroepen zit vooral in de regu-
liere deeltijdopleidingen, waaraan de niet-westerse alloch-
toon in veel grotere mate deelneemt.

De helft van de cursussen wordt helemaal door de deelne-
mer zelf betaald. Bij niet-reguliere opleidingen betaalt de
deelnemer in bijna 60 procent van de gevallen zelf. Wordt
er niet zelf betaald dan neemt de werkgever meestal de
kosten voor zijn rekening. Arbeidsbureau, sociale dienst of
vakbond betalen in 11 procent van de gevallen dat er spra-
ke is van externe financiering.
Bij 11 procent van de opleidingen wordt deze onder werk-
tijd gevolgd.

In 31 procent van de gevallen dat er een lange opleiding
wordt gevolgd is er sprake van betaald studieverlof, dat wil
zeggen dat het loon normaal doorbetaald wordt. Naarmate
de opleiding intensiever is, is er meer betaald studieverlof.
Bij voltijdopleidingen heeft men voor 42 procent betaald
studieverlof, bij reguliere deeltijd opleidingen is dat bij 34
procent en bij niet-reguliere deeltijd opleidingen in 22 pro-
cent van de gevallen.

In de EBB wordt gevraagd of een opleiding arbeidsmarkt-
gericht is. Er worden een aantal redenen genoemd voor de
opleiding en de respondent kan aangeven of deze van toe-
passing zijn. Deze zijn: om bij te blijven, de cursus was
verplicht, om promotie te kunnen maken, om ander werk te
kunnen doen, om de kans op werk te vergroten. Lange
opleidingen worden in 76 procent van de gevallen om een
arbeidsmarktgericht motief gevolgd. De meest genoemde
reden is om ander werk te kunnen doen met 58 procent.
Van degenen die op het moment van enquêteren geen be-
taald werk hebben, geeft 59 procent aan dat het gaat om
de kans op werk te vergroten.

Als gevraagd wordt naar de belangrijkste reden, werd het
meest ander werk (35 procent) genoemd, gevolgd door
promotie (26 procent) en bijblijven (20 procent). Bij lange
reguliere opleidingen worden alle arbeidsmarktmotieven,
behalve bijblijven, vaker genoemd dan bij niet-reguliere
opleidingen. Minder intensieve opleidingen worden vaker
benut om bij te blijven. De intensievere lange opleidingen
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Staat 1
Faciliteiten voor verschillende typen lange post-initiële opleidingen, 2005 1)

Regulier deeltijd Niet-regulier deeltijd Totaal

%

Betaalt de opleiding zelf Ja, geheel 46 59 51
Ja, gedeeltelijk 13 7 11
Nee 41 34 38

Wie betaalt Het arbeidsbureau 1 2 2
de sociale dienst 11 5 10
de vakbond 0 0 0
de werkgever 71 81 74
Geen van deze 16 11 15

Betaald studieverlof Ja 34 22 31
Nee 66 78 69

Volgt opleiding onder werktijd Ja 13 6 11
Nee 87 94 89

1) Gegevens voor voltijdonderwijs zijn door de kleine steekproefaantallen onbetrouwbaar.

6. Studierichtingen in het lange post-initiële onderwijs, 2005
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worden vaker gezien als middel om (ander) werk te vinden
of promotie te maken.

Lange post-initiële opleidingen zijn in 37 procent van de
gevallen niveauverhogend. Het niveau van de cursus die
gevolgd wordt is dan ten minste één niveau hoger dan het
reeds behaalde opleidingsniveau, zoals gemeten door de
standaard onderwijsindeling waarin vijf niveaus worden on-
derscheiden. Of de cursus met succes wordt beëindigd,
zodat het niveau inderdaad wordt verhoogd, is niet be-
kend. Naarmate het reeds behaalde opleidingsniveau lager
is, is de kans op een niveauverhogende opleiding groter.
Heeft men slechts basisonderwijs als hoogst behaalde
opleiding, dan zijn de post-initiële opleidingen in 98 procent
van de gevallen niveauverhogend. De cursussen die hbo-
ers volgen zijn voor 20 procent niveauverhogend.

Niet-westerse allochtonen blijken meer aan opleidingen te
doen dan andere bevolkingsgroepen. Bij 48 procent van de
lange cursussen die niet-westerse allochtonen volgen,
gaat het om opleidingen in de humaniora. Bij de autochto-
nen is dit 18 procent. Tot de humaniora worden gerekend

Nederlands, talen, geschiedenis en theologie. Het meren-
deel daarvan zal Nederlands zijn. Voor 49 procent van de
opleidingen is het niveau vmbo, terwijl dat bij autochtonen
15 procent is. Het gaat hier dus om inburgering. Qua duur
is er niet veel verschil. Cursussen die niet-westerse al-
lochtonen volgen zijn gemiddeld iets korter.

Literatuur

CBS, Meer volwassenen doen cursus of opleiding. Jaar-
boek onderwijs 2006, pp. 117–120.

Herpen, M. van, De participatie aan post-initiële opeidin-
gen, Kennis en Economie 2003, pp. 39–48.

Herpen, M. van, Post-initieel onderwijs: jaarcijfers en ont-
wikkeling van de deelname, Sociaal-economische trends
2004, aflevering 2, pag. 45–50.

Herpen, M. van, Hoe wordt er geleerd en door wie? Kennis
en Economie 2004, pp. 42–51.

42 Centraal Bureau voor de Statistiek

Staat 3
Niveau van de lange post-initiële opleidingen naar opleidingsniveau van de deelnemers, 2005

Niveau lange post-initiële opleiding Totaal

Basis-onderwijs Mavo,vbo Havo, vwo, mbo Hbo Wo

%
Opleidingsniveau deelnemers

basisonderwijs 2 98 100
mavo/vbo 24 76 100
mbo/havo/vwo 0 19 42 37 2 100
hbo 11 18 51 20 100
wo 14 11 27 47 100
Totaal 0 21 34 32 13 100

Staat 2
Motivatie voor deelname aan lange post-initiële opleidingen, 2005 1)

Regulier deeltijd Niet-regulier deeltijd Totaal

%

Werkgerelateerd 89 79 75

Motivatie
Bijblijven 40 46 42
Verplicht 20 15 18
Promotie 46 38 43
Ander werk 62 51 58
Kans op werk 72 40 59

Belangrijkste motivatie
Bijblijven 18 23 20
Verplicht 12 10 12
Promotie 26 26 26
Ander werk 35 33 35
Kans op werk 9 7 8

1) Gegevens voor voltijdonderwijs zijn door de kleine steekproefaantallen onbetrouwbaar.
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Tabel 1
Deelname aan post-initieel onderwijs en aan levenlang leren

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

%

Post-initieel onderwijs, 15–64 jaar 11,6 13,7 14,0 13,6 15,1 14,0 13,5

Geslacht

Mannen 12,4 14,5 14,4 13,7 14,9 13,7 13,4
Vrouwen 10,9 13,0 13,5 13,5 15,3 14,3 13,6

Leeftijd

15–19 jaar 29,9 21,9 23,2 22,1 35,7 28,1 23,4
20–24 jaar 19,7 21,4 20,5 21,5 23,6 19,4 20,5
25–29 jaar 18,6 20,6 21,2 20,9 22,8 21,0 20,8
30–34 jaar 15,0 17,8 18,3 16,9 19,1 18,9 18,2
35–39 jaar 13,3 15,9 16,1 15,9 17,4 16,0 15,0
40–44 jaar 10,3 14,4 14,6 14,7 15,2 14,2 14,6
45–49 jaar 7,6 11,2 12,2 12,2 13,1 13,6 12,7
50–54 jaar 5,8 8,9 9,5 8,9 10,3 9,5 10,0
55–59 jaar 3,7 6,3 5,9 6,1 6,5 6,3 6,1
60–64 jaar 3,5 4,4 4,7 4,1 5,0 4,9 4,5

Opleidingsniveau

Basisonderwijs 5,4 7,0 7,6 7,1 7,9 8,1 7,2
Mavo/vbo 8,7 9,3 9,4 9,1 11,4 8,7 8,0
Havo/vwo/mbo 13,0 15,4 15,3 14,5 16,0 14,7 14,3
Hbo 17,8 18,9 19,9 19,6 20,0 19,0 18,9
Wo 15,7 19,2 19,2 18,5 19,3 19,5 18,9

Herkomstgroepering

Autochtoon 11,3 13,4 13,7 13,3 14,4 13,3 12,9
Niet-westers allochtoon 16,1 15,7 16,7 16,0 19,7 18,5 17,3
Westers allochtoon 13,5 15,3 14,2 14,3 16,2 14,8 14,5

Arbeidspositie

Werkzame beroepsbevolking 13,7 16,1 16,2 15,7 17,3 15,9 15,7
Werkloze beroepsbevolking 14,1 14,7 15,5 13,4 13,7 12,6 13,6
Niet-beroepsbevolking 6,8 7,7 8,0 7,9 9,1 8,6 7,7

Bedrijfstak

Industrie 12,0 13,8 13,0 12,7 13,1 12,4 12,1
Handel en horeca 11,0 12,3 12,7 12,0 14,2 11,1 11,6
Financiën en zakelijke dienstverlening 19,6 20,2 20,6 19,0 19,9 19,2 20,2
Overheid, onderwijs, gezondheid, cultuur 15,1 18,2 18,6 18,7 20,8 19,3 18,2
Overige bedrijfstakken 10,5 12,4 12,5 11,3 13,0 12,4 11,9

Levenlang leren, 25–64 jaar 12,1 14,5 15,0 14,5 14,8 14,3 14,0

Geslacht

Mannen 13,1 15,3 15,6 14,5 14,5 14,0 14,0
Vrouwen 11,1 13,7 14,3 14,4 15,1 14,5 14,0

Leeftijd

25–29 jaar 24,5 26,1 27,9 27,2 27,6 27,1 28,0
30–34 jaar 16,4 19,5 19,9 18,7 19,5 19,8 19,2
35–39 jaar 14,0 16,9 17,4 17,1 17,5 16,2 15,2
40–44 jaar 10,9 15,2 15,5 15,6 15,4 14,3 14,7
45–49 jaar 7,9 11,6 12,8 12,8 13,2 13,7 12,9
50–54 jaar 6,0 9,2 9,7 9,2 10,3 9,6 10,1
55–59 jaar 3,8 6,3 5,9 6,2 6,5 6,4 6,2
60–64 jaar 3,5 4,5 4,7 4,2 5,1 4,9 4,5

Opleidingsniveau

Basisonderwijs 5,0 7,0 7,7 6,9 7,4 8,1 7,0
Mavo/vbo 7,4 8,7 9,0 8,3 8,6 7,0 6,7
Havo/vwo/mbo 13,4 16,2 16,3 15,4 16,0 15,2 15,0
Hbo 20,2 20,9 22,5 21,8 21,0 19,9 20,0
Wo 19,0 20,9 21,0 20,6 20,3 21,4 20,5

Herkomstgroepering

Autochtoon 11,5 13,8 14,4 13,8 14,0 13,4 13,1
Niet-westers allochtoon 18,6 19,1 19,6 18,7 20,3 20,1 19,6
Westers allochtoon 16,4 16,3 15,8 15,6 17,0 16,0 16,0

Arbeidspositie

Werkzame beroepsbevolking 13,7 16,7 17,1 16,4 16,7 15,9 15,8
Werkloze beroepsbevolking 16,5 17,0 17,3 15,5 16,1 14,8 15,8
Niet-beroepsbevolking 8,6 9,0 9,5 9,2 9,7 10,1 9,3

Bedrijfstak

Industrie 11,9 14,0 13,7 12,8 12,5 12,2 11,9
Handel en horeca 9,9 12,5 12,8 11,5 11,9 10,7 10,9
Financiën en zakelijke dienstverlening 20,0 20,8 21,8 20,0 20,0 19,3 20,4
Overheid, onderwijs, gezondheid, cultuur 15,9 19,6 20,1 20,2 20,9 19,8 19,0
Overige bedrijfstakken 9,5 12,1 12,7 11,4 11,8 11,7 11,1
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Tabel 2
Post-initieel onderwijs, 15-64 jaar

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

%
Duur opleiding

Lange opleidingen 9,4 7,6 7,3 7,4 6,8 6,5 6,0
Korte opleidingen 2,3 6,2 6,7 6,2 8,3 7,4 7,4

Studierichting

Algemeen 3 3 3 2 2 2 1
Onderwijs en humaniora 20 19 22 23 22 24 23
Wiskunde, natuur en techniek 13 19 17 16 16 16 15
Medisch 8 8 8 9 11 10 10
Economisch, administratief, commercieel 32 30 29 29 26 25 26
Juridisch, bestuurlijk, veiligheid 6 5 4 4 4 4 5
Sociaal-cultureel, verzorging, kunst 14 12 13 14 15 16 16
Overige studierichtingen 5 4 3 3 3 3 3

Faciliteiten

Zelf betaald . 46 43 44 42 44 45
Niet zelf betaald . 45 47 47 49 47 46
Gedeeltelijk zelf betaald . 10 10 9 9 10 9
Studieverlof 29 29 29 32 38 38 37

uren

Uren per week 4,4 4,8 4,9 4,7 6 6,2 6,8

%

Motivatie

Arbeidsmarktgerelateerd . 87 88 85 84 83 83
Niet arbeidsmarktgerelateerd . 13 12 15 16 17 17

Belangrijkste motivatie

Bijblijven . 34 24 23 29 31 32
Verplicht . 18 12 12 19 19 19
Promotie . 19 25 26 19 18 18
Ander werk . 24 32 31 26 26 24
Kans op werk . 5 8 7 6 6 7
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Tabel 3
Lang post-initieel onderwijs, deelname naar type opleiding, 2005

Voltijd Regulier deeltijd Niet-regulier deeltijd

%

Totaal 0,7 3,3 2,0

Geslacht

Mannen 0,7 3,2 1,8
Vrouwen 0,8 3,5 2,3

Leeftijd

15–19 jaar 0,8 14,4 1,8
20–24 jaar 1,4 7,3 3,2
25–29 jaar 1,5 5,8 3,6
30–34 jaar 0,8 5,3 2,9
35–39 jaar 1,1 3,6 2,0
40–44 jaar 0,9 3,1 1,9
45–49 jaar 0,7 2,5 1,7
50–54 jaar 0,2 1,4 1,6
55–59 jaar 0,2 0,7 1,0
60–64 jaar 0,1 0,5 1,3

Opleidingsniveau

Basisonderwijs 0,3 2,3 1,1
Mavo/vbo 0,9 1,7 1,0
Havo/vwo/mbo 0,9 3,3 2,1
Hbo 0,4 4,6 3,3
Wo 0,4 5,8 2,9

Herkomstgroepering

Autochtoon 0,6 3,0 2,0
Niet-westers allochtoon 1,8 5,8 2,4
Westers allochtoon

1,0 3,7 2,4

Arbeidspositie
Werkzame beroepsbevolking 0,6 3,7 2,3
Werkloze beroepsbevolking 1,2 3,0 2,2
Niet-beroepsbevolking 1,0 2,3 1,4

Bedrijfstak

Industrie 0,7 2,4 1,8
Handel en horeca 0,7 2,8 1,7
Financiën en zakelijke dienstverlening 0,2 4,6 3,1
Overheid, onderwijs, gezondheid, cultuur 0,9 4,5 2,6
Overige bedrijfstakken

0,4 2,7 1,5

Bedrijfsgrootte

1– 9 werknemers 0,4 2,9 1,8
10–99 werknemers 0,6 3,6 2,3
Meer dan 100 werknemers 0,7 4,2 2,4



Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in
een autochtone buurt dan in een buurt met 50 procent of
meer niet-westerse allochtonen. Ook niet-westerse alloch-
tonen voelen zich in een allochtone buurt het minst thuis.
Het meest voelen ze zich thuis in een buurt met 5 tot 10
procent niet-westerse allochtonen. Het meest tevreden met
de bevolkingssamenstelling zijn zij in buurten waarin 10 tot
25 procent niet-westers is.

In autochtone buurten hebben autochtonen vaker veel con-
tact met andere buurtbewoners dan niet-westerse allochto-
nen. In buurten met een hoge concentratie allochtonen
hebben niet-westerse allochtonen hiermee juist meer con-
tact. Autochtonen hebben in allochtone buurten dikwijls uit-
sluitend veel contact met directe buren, terwijl niet-westerse
allochtonen in deze buurten relatief vaak alleen contact heb-
ben met andere buurtbewoners.

1.   Inleiding

Tussen 1999 en 2004 is het aantal buurten waarvan de
helft of meer van de bewoners uit niet-westerse allochto-
nen bestaat, bijna verdubbeld. Ook het aantal buurten met
tussen de 25 en 50 procent niet-westerse allochtonen nam
toe. Deze groei was sterker dan verwacht mocht worden
op basis van de landelijke bevolkingsgroei (Latten, Nico-
laas en Wittebrood, 2005). In 2005 was 10,4 procent van
de bevolking niet-westers allochtoon. Zij wonen vaak in
een buurt met een hoge concentratie niet-westerse alloch-
tonen. De autochtone bevolking woont voor het merendeel
in buurten waar minder dan 5 procent van de bewoners
niet-westers is (Bijl et al, 2005).

Sociale samenhang is een belangrijk onderwerp in de pu-
blieke discussie over de leefbaarheid van de samenleving.
Daarbij gaat het vaak over de nadelige effecten die de
scheiding (segregatie) van minderheden op scholen, in
buurten en in het sociale leven voor de samenleving als
geheel hebben (RMO, 2005 en Van der Laan Bouma-Doff,
2005). In het bijzonder wordt een eenzijdige bevolkingssa-
menstelling in wijken en buurten als oorzaak genoemd
voor een tekortschietende sociaal-culturele integratie van
niet-westerse allochtonen.

In dit artikel is onderzocht hoe tevreden autochtonen en
niet-westerse allochtonen zijn met hun buurtbewoners en
hoeveel contact zij daarmee hebben. Dit zijn uitingen van
sociale samenhang. Er is daarbij onderscheid gemaakt
tussen autochtone, gemengde en allochtone buurten.
De opbouw van het artikel is als volgt. Hoofdstuk 2 beschrijft
de indeling in buurten naar het aandeel niet-westerse al-
lochtonen (buurttypes). In hoofdstuk 3 komt de tevredenheid
met de buurt en de bewoners in de verschillende buurttypes
per herkomstgroep aan de orde. In hoofdstuk 4 is deze ana-

lyse herhaald maar dan voor de contacten met de buurtbe-
woners. De samenhang tussen het zich thuisvoelen in de
buurt en contacten is onderwerp van hoofdstuk 5.

2. Buurten

2.1   Buurttypes

De volgende buurttypes naar aandeel niet-westerse al-
lochtonen 1) zijn onderscheiden:
1. Autochtone buurt: minder dan 5% niet-westerse alloch-

tonen;
2. Gemengde buurt: 5–<50% niet-westerse allochtonen;
3. Allochtone buurt: 50% of meer niet-westerse allochtonen.

Het aantal allochtone buurten in Nederland is vrij klein. In
2005 hadden 92 buurten 2) 50 procent of meer bewoners
van niet-westerse herkomst. Dat is bijna 1 procent van het
totale aantal buurten. Het aandeel gemengde buurten be-
droeg 29 procent. In zeven van de tien buurten woonden
95 procent of meer autochtonen.
De niet-westerse allochtone bevolking is zeer divers. Tur-
ken, Surinamers, Marokkanen en Antilianen/Arubanen vor-
men de grootste niet-westerse herkomstgroepen. Daarnaast
maken hiervan ook kleinere groepen zoals Chinezen, Ira-
kezen en Afghanen deel uit.

2.2 Buurtkenmerken

In studies naar de leefbaarheid en de sociale samenhang
in buurten wordt behalve het aandeel niet-westerse alloch-
tonen, ook de mate van stedelijkheid, het aandeel uitke-
ringsontvangers en het percentage huishoudens met
kinderen, als belangrijke buurtkenmerken onderscheiden
(Van der Laan Bouma-Doff, 2005). Deze kenmerken han-
gen samen met het aandeel niet-westerse allochtonen in
de buurt.

Buurten met een meerderheid niet-westerse allochtonen
bevinden zich vrijwel altijd in de stad. Acht van de tien zijn
sterk tot zeer sterk stedelijk 3). Ruim vijf op de acht maken
deel uit van één van de vier grote steden. Autochtone
buurten daarentegen bevinden zich overwegend in de ma-
tig tot niet stedelijke gebieden. Bij gemengde buurten va-
rieert de stedelijkheid van 49 procent bij buurten met 5 tot
10 procent niet-westerse bewoners tot 78 procent bij buur-
ten met 25 tot 50 procent niet-westerse allochtonen.
In buurten met een groter percentage niet-westerse al-
lochtonen en dus een hogere mate van verstedelijking, is
ook het aandeel personen met een WW- of bijstandsuitke-
ring hoger. Ook zijn er in deze buurten relatief weinig huis-
houdens met kinderen.
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2.3 Buurten en sociale samenhang

Tevredenheid en contact met de buurtbewoners zijn uitin-
gen van sociale samenhang. De mate van tevredenheid en
het contact zijn onderzocht voor autochtone, gemengde en
allochtone buurten. Hierbij is er ook gekeken naar de ver-
schillen tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen
die in deze buurten wonen.

Bij vergelijkingen tussen de verschillende buurttypes, is het
van belang rekening te houden met eerder genoemde ken-
merken van deze buurten. Dit geldt vooral voor contacten
met buurtbewoners. In stedelijke buurten heeft men bij-
voorbeeld minder vaak contact, terwijl in buurten met een
hoog aandeel huishoudens met kinderen juist meer con-

tacten zullen plaatsvinden. Om deze reden worden bij con-
tacten met buurtbewoners alleen de verschillen tussen al-
lochtonen en autochtonen binnen dezelfde buurttypes
beschreven.
Bij tevredenheid met de buurt is het effect van buurtken-
merken zoals stedelijkheid, het aandeel uitkeringen en het
aandeel gezinnen met kinderen veel geringer. Hierbij is er
een duidelijk zelfstandig effect van het aandeel niet-wes-
terse allochtonen in een buurt. Vandaar dat voor tevreden-
heid met de buurt wèl de verschillende buurttypes zijn
vergeleken.

3. Tevredenheid met de buurtbewoners

3.1 Tevredenheid met de buurtbewoners

De tevredenheid met de buurtbewoners kan vanuit een
aantal invalshoeken worden benaderd (staat 1). Samen
geven zij een consistent beeld. Autochtonen in autochtone
buurten voelen zich daar bijvoorbeeld doorgaans thuis, zijn
tevreden met de bevolkingssamenstelling en vinden dat
men op een prettige manier met elkaar omgaat. Naarmate
het aandeel niet-westerse allochtonen hoger is, is deze te-
vredenheid telkens weer wat lager. De verhuisgeneigdheid
is steeds weer wat hoger.

Ook niet-westerse allochtonen zijn het minst tevreden met
de buurtbewoners in een allochtone buurt. In autochtone
buurten voelen zij zich meer thuis en zijn vaker tevreden
met de bevolkingssamenstelling. Echter in gemengde
buurten met tussen de 5 en 25 procent niet-westerse al-
lochtonen zijn zij hierover nog iets positiever. Het meest
voelen ze zich thuis bij de mensen in een buurt met 5 tot
10 procent niet-westerse allochtonen, terwijl zij het meest
tevreden zijn met de bevolkingssamenstelling in buurten
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1. Stedelijkheid van buurten naar aandeel niet-westerse allochtonen in
de buurt, 20051.
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Staat 1
Aandeel personen dat tevreden is met de buurt(bewoners) naar buurttype en herkomstgroep, 2006

Totaal Autochtone Gemengde buurt Allochtone
buurt buurt

% niet-westerse allochtonen

0–<5% 5–<10% 10–<25% 25–<50% 50–100%

% (helemaal) eens

Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen
Autochtonen 78 84 77 71 66 55
Niet westerse allochtonen 68 69 78 72 63 63

Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt
Autochtonen 86 91 87 81 66 44
Niet westerse allochtonen 76 78 81 83 75 62

In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om
Autochtonen 86 91 85 80 71 55
Niet westerse allochtonen 73 84 83 78 66 65

Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid
Autochtonen 59 67 54 49 43 28
Niet westerse allochtonen 53 64 58 56 48 50

De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks
Autochtonen 20 12 23 29 36 42
Niet westerse allochtonen 32 21 26 25 39 40

Als het maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen
Autochtonen 10 7 11 15 19 22
Niet westerse allochtonen 23 22 15 19 27 29
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waarin 10 tot 25 procent niet-westers is. De prettige om-
gang tussen buurtbewoners, de gezelligheid met veel
saamhorigheid in de buurt en de mate waarin buurtbewo-
ners elkaar kennen, zijn door niet-westerse allochtonen in
autochtone buurten weer het hoogst beoordeeld. Toch is
hun verhuisgeneigdheid iets hoger in autochtone buurten
dan in buurten met 5 tot 25 procent niet-westerse allochto-
nen. Dit is in lijn met het thuisvoelen en de tevredenheid
met de bevolkingssamenstelling.
Autochtonen willen relatief even vaak (22 procent) verhuizen
uit allochtone buurten als niet-westerse allochtonen uit buur-
ten met minder dan 5 procent niet-westerse allochtonen.

3.2   Thuisvoelen in autochtone en allochtone buurten

Thuisvoelen en tevredenheid met de bevolkingssamenstel-
ling geven samen een goed beeld van de tevredenheid
met buurtbewoners in de twee uiterste buurttypes.
Een hoog aandeel niet-westerse allochtonen is vooral voor
autochtonen in belangrijke mate bepalend voor het thuis-
voelen bij de mensen in de buurt. In een buurt met voorna-
melijk autochtonen, voelt 84 procent van de autochtonen
zich thuis. In een buurt met een hoge concentratie alloch-
tonen is dat 55 procent. Voor niet-westerse allochtonen
wordt het thuisvoelen in mindere mate door het buurttype
bepaald. Bij hen voelen ongeveer zeven op de tien zich
thuis in een autochtone buurt tegenover ruim zes van de
tien in een allochtone buurt.

Autochtonen in een allochtone buurt zijn daarnaast ook re-
latief vaak niet tevreden met de bevolkingsamenstelling.
Ruim drie op de tien voelen zich in deze buurten namelijk
niet thuis èn is ook ontevreden met de bevolkingssamen-
stelling (grafiek 2). Bij niet-westerse allochtonen is dat bij
bijna twee op de tien het geval. Binnen een autochtone
buurt is dit aandeel vooral voor autochtonen veel lager.

4.   Contacten met buurtbewoners

Autochtonen hebben vaker (72%) veel contact met buurt-
bewoners 4) dan niet-westerse allochtonen (64%; staat 2).
Contacten met buurtbewoners kunnen worden onderschei-
den naar contacten met directe buren en contacten met
andere buurtbewoners. Contacten met andere buurtbewo-

ners zijn minder gebruikelijk. Zij kunnen echter meer dan
contacten met directe buren bepalend zijn voor de sociale
samenhang.

4.1   Contacten met directe buren

Het aandeel autochtonen dat veel contact met directe bu-
ren heeft, is hoger dan bij niet-westerse allochtonen. Voor
de verschillende buurttypes is dit verschil telkens tussen
de 5 en 11 procent. In een autochtone buurt, bijvoorbeeld,
had ongeveer 71 procent van de autochtonen en 63 pro-
cent van de niet-westerse allochtonen veel contact met di-
recte buren. In buurten met 50 procent of meer niet-
westerse allochtonen waren deze percentages voor beide
groepen respectievelijk 56 en 51 procent. Kortom, voor ie-
der buurttype is dit verschil ongeveer even groot. Dit geldt
niet voor contact met andere buurtbewoners.

4.2   Contacten met andere buurtbewoners

Autochtonen hebben in autochtone buurten vaker veel
contact met andere buurtbewoners vergeleken met niet-
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2. Tevredenheid met buurtbewoners naar buurttype en herkomstgroep,
20062.
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Staat 2
Aandeel personen dat veel contact heeft met buurtbewoners naar buurttype en herkomstgroep, 2006

Totaal Autochtone buurt Gemengde buurt Allochtone buurt

% niet-westerse allochtonen

0–<5% 5–<10% 10–<25% 25–<50% 50–100%

% (helemaal) eens

Ik heb veel contact met buurtbewoners4

Autochtonen 72 77 69 67 62 60
Niet-westerse allochtonen 64 68 68 64 61 63

Ik heb veel contact met mijn directe buren
Autochtonen 66 71 62 61 58 56
Niet-westerse allochtonen 53 63 51 55 50 51

Ik heb veel contact met andere buurtbewoners
Autochtonen 48 55 44 40 36 30
Niet-westerse allochtonen 42 44 48 40 40 43
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westerse allochtonen. In deze buurten hebben ruim vijf op
de tien autochtonen en meer dan vier op de tien niet-wes-
terse allochtonen veel contact met andere buurtbewoners.
In allochtone buurten geldt het omgekeerde. In deze buur-
ten zijn er juist relatief weinig autochtonen die veel contact
hebben met andere buurtbewoners.

Ongeveer 30 procent van de autochtonen in allochtone
buurten heeft uitsluitend veel contact met de directe buren
(grafiek 3). Dit is de helft van de autochtonen die veel con-
tact hebben met buurtbewoners in deze buurten.
Bij niet-westerse allochtonen is in deze buurten het aan-
deel personen dat uitsluitend met andere buurtbewoners
veel contact heeft, relatief hoog. Dit kan er op duiden dat
men in deze buurten specifiek contact zoekt met mensen
van hun eigen herkomstgroep die in deze buurten immers
vaker wonen.

5. Thuisvoelen en contacten met andere buurtbewo-
ners

Wanneer men zich thuis voelt bij de mensen in de buurt
heeft dit een positieve invloed op contacten met andere
buurtbewoners. In allochtone buurten is deze samenhang
aanmerkelijk minder sterk dan in autochtone buurten. Zo-
wel voor autochtonen als voor niet-westerse allochtonen in
allochtone buurten geldt dat maar een relatief klein aan-
deel van de mensen die zich er thuis voelen ook veel con-
tact heeft met andere bewoners (grafiek 4). Dit heeft ook te
maken met het veelal stedelijk karakter van deze buurten.
In autochtone buurten heeft meer dan de helft van de men-
sen – autochtonen en niet-westerse allochtonen – die zich
thuis voelen in hun buurt, ook frequent contact met andere
bewoners. De geringere stedelijkheid van deze buurten is
hierop ook van invloed.

Bovenstaande betekent dat naast het zich thuisvoelen ook
andere factoren een belangrijke rol spelen bij het onder-
houden van contacten met buurtbewoners. Stedelijkheid is
daar één van. De omstandigheden voor contacten met an-

dere buurtbewoners lijken een hogere drempel te vormen
in een allochtone buurt, waardoor de sociale samenhang in
deze buurten lager is: men voelt zich minder thuis en heeft
daarbij ook nog minder vaak veel contact met andere
buurtbewoners.

6.   Technische toelichting

Buurtkenmerken zoals het aandeel niet-westerse allochto-
nen, uitkeringsontvangers, huishoudens met kinderen en
stedelijkheid van buurten zijn afkomstig uit de Kerncijfers
wijken en buurten (2005). Deze publicatie bevat statisti-
sche gegevens voor alle gemeenten, wijken en buurten
van Nederland. De kerncijfers hebben hoofdzakelijk tot
doel de verschillende onderdelen van gemeenten onderling
te vergelijken en de verschillen zichtbaar te maken. Door
de landelijke aanpak is het ook mogelijk om buurten van
verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken.
De buurtindeling wordt in principe door de gemeente zelf
vastgesteld. Het CBS verzorgt de landelijke coördinatie
van de indeling. Het uitgangspunt bij de buurtindeling is in
de landelijke gebieden vooral van topografische aard. In
stedelijke gebieden spelen sociaal-economische verschil-
len een rol bij de buurtafbakening. Op 1 januari 2005 is het
Nederlandse grondgebied onderverdeeld in 11.286 buur-
ten.

Alle overige gegevens in dit artikel zijn afkomstig uit de
Veiligheidsmonitor Rijk (VMR) (2006). Dit is een nieuw on-
derzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de
ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en Justitie. De VMR is een onderzoek onder de bevolking
van 15 jaar en ouder. Personen die in instellingen en tehui-
zen wonen, zijn in de VMR niet opgenomen.
De vragen gingen over onveiligheidsgevoelens, buurtpro-
blemen, slachtofferschap van veel voorkomende criminali-
teit, en de betekenis van de politie hierbij. Deze vragen zijn
in de eerste drie maanden van 2006 gesteld aan bijna 21
duizend respondenten. Dit komt neer op ruim 800 perso-
nen per politieregio. Aan bezitters van een vaste telefoon
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3. Veel contact met buurtbewoners naar buurttype en herkomstgroep,
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4. Thuisvoelen en veel contact met andere buurtbewoners naar
buurttype en herkomstgroep, 20064.
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zijn de vragen telefonisch gesteld, anderen zijn thuis per-
soonlijk benaderd. Omdat de VMR een steekproefonder-
zoek is, hebben de gepresenteerde percentages onnauw-
keurigheidsmarges.
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Noten in de tekst

1) Tot de categorie ‘niet-westers’ behoren allochtonen uit
Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering
van Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaal-eco-
nomische en -culturele positie worden allochtonen uit
deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands
Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrij-
ven met hun gezin. Tot de categorie ‘westers’ behoren
ook allochtonen uit Europa, Noord-Amerika en Oceanië.
Deze categorie is buiten beschouwing gelaten, vanwege
de sterke overeenkomst met de autochtonen.

2) Alleen buurten met meer dan 50 inwoners zijn meegeno-
men. In totaal zijn er dan 10 349 buurten.

3) Een sterk tot zeer sterk stedelijke buurt bevat 1500 of
meer adressen per km2.

4) Er wordt over veel contacten gesproken als personen
het eens of helemaal eens zijn met de bewering dat zij
veel contact hebben. In de VMR is niet gevraagd met
welke personen de contacten plaatsvinden. Er is wel een
uitsplitsing gemaakt tussen directe buren en andere
buurtbewoners. Er is sprake van veel contact met buurt-
bewoners als men het (helemaal) eens is met één van
beide beweringen.
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Als het aan het kabinet ligt, zullen ouderen steeds langer
aan het werk blijven. De vraag is dan welke gevolgen wer-
ken op oudere leeftijd voor de gezondheid heeft. Het blijkt
dat werkende vijftigplussers minder vaak te maken hebben
met lichamelijke belasting en werkdruk, en dat ze minder
vaak met voertuigen en trillende apparaten werken dan de-
genen die nog geen vijftig jaar oud zijn. Vijftigplussers on-
dervinden wel meer gezondheidsklachten als ze met
voertuigen en trillende apparaten werken. Ze rapporteren
ook meer burn-outklachten dan werkenden die jonger zijn.
Op het gebied van lichamelijke belasting en problemen
met werkdruk hebben ouderen evenveel gezondheids-
klachten als werkenden onder de vijftig.

1. Inleiding

Het CBS onderzoekt arbeidsomstandigheden en gezond-
heidsproblemen die samenhangen met het werk. Dit artikel
beschrijft de arbeidsomstandigheden en gezondheidspro-
blemen van werkende ouderen. Inzicht in de situatie van
werkende ouderen is van belang voor het arbeidsmarktbe-
leid. De Nederlandse beroepsbevolking vergrijst: er zijn
steeds meer ouderen en steeds minder jongeren. Dit is
vooral het gevolg van het feit dat de grote naoorlogse ge-
neratie babyboomers inmiddels boven de vijftig is. De ko-
mende tien jaar gaan de babyboomers met pensioen. Om
de financiële gevolgen van de vergrijzing te kunnen bekos-
tigen, neemt het kabinet maatregelen om ouderen langer
aan het werk te houden.

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, toen ou-
deren de mogelijkheid kregen om met vervroegd pensioen
te gaan, is de arbeidsdeelname van ouderen sterk ge-
daald. In 1995 was de arbeidsdeelname van personen tus-
sen de 55 en 65 jaar een van de laagste in Europa. Alleen
in België en Luxemburg was de deelname van ouderen
nog lager (Smulders, 2006).

De afgelopen tien jaar is de arbeidsdeelname van ouderen
weer gestegen. In 1996 werkte 64 procent van de 45–
54-jarigen, en in 2005 is dit toegenomen tot 73 procent. De
arbeidsdeelname van ouderen van 55–64 jaar is weliswaar
een stuk lager, maar is het afgelopen decennium verhou-
dingsgewijs sterker gestegen: van ruim een kwart in 1996
tot 40 procent in 2005. De arbeidsdeelname in deze leef-
tijdsgroepen is daarmee veel sterker gestegen dan voor de
totale groep 15–64-jarigen.

Hoe gezond zijn de ouderen die langer doorwerken? Heb-
ben ouderen meer lichamelijke klachten als gevolg van het
werk dan jongeren? Of hoeven ouderen juist minder vaak
zwaar lichamelijk werk te doen? Hebben ze meer last van
werkdruk dan jongeren, of juist minder? Dit artikel be-
schrijft ontwikkelingen in arbeidsomstandigheden en ge-

zondheidsproblemen vanaf 1997. De centrale vraag is of,
gezien de toegenomen arbeidsparticipatie van ouderen, er
meer ouderen met arbeidsgerelateerde gezondheidspro-
blemen zullen zijn.

In paragraaf 2 worden eerst de ontwikkelingen in de ge-
zondheid van werkenden voor verschillende leeftijdsgroe-
pen beschreven. Vervolgens worden voor dezelfde
leeftijdsgroepen de ontwikkelingen in de gezondheid van
mensen die niet (meer) werken beschreven. Ten slotte
worden de trends in de arbeidsomstandigheden en ge-
zondheidsproblemen van werkende vijftigplussers vergele-
ken met die van werkenden die nog geen 50 jaar oud zijn.

2. Gezondheid van werkenden en niet-werkenden

Als werkenden gevraagd wordt hoe gezond zij zich voelen,
antwoorden bijna negen van de tien dat zij een goede of
zeer goede gezondheid hebben. Jongeren voelen zich het
gezondst. Van de werkenden van 18 tot 35 jaar beoordeel-
den meer dan negen op de tien hun eigen gezondheid als
goed of zeer goed. Het aandeel gezonde werkenden daalt
gestaag met de leeftijd, maar ook van de werkende oude-
ren voelt een ruime meerderheid zich gezond. Gemiddeld
voelen ongeveer acht van de tien werkenden tussen de 55
en 65 jaar zich gezond. Het aandeel ouderen tussen de 55
en 59 jaar dat zich gezond voelt is tussen de jaren
1996/1997 en 2004/2005 nagenoeg gelijk gebleven. Het
aandeel 60–64-jarigen met een goede gezondheid is in
2004/2005 zelfs toegenomen vergeleken met de jaren
daarvoor. De toegenomen arbeidsparticipatie van ouderen
heeft dus niet geleid tot meer gezondheidsproblemen.
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Er zijn uiteenlopende redenen waarom mensen niet wer-
ken. Sommigen volgen een opleiding of hebben de zorg
voor het huishouden en hun gezinsleden op zich genomen.
Anderen willen wel werken, maar kunnen geen baan vin-
den. Daarnaast zijn er mensen die vanwege hun gezond-
heid niet kunnen werken.

Het is bekend dat mensen die niet werken zich minder ge-
zond voelen dan mensen die werken. Dit wordt het ‘healthy
worker effect’ genoemd: werkenden zijn relatief gezond.
Terwijl van de werkenden bijna negen van de tien vonden
dat zij een goede gezondheid hebben, voelde van de men-
sen die niet werken minder dan tweederde zich gezond.
Net als bij de werkenden zijn de jongeren het gezondst.
Meer dan acht op de tien van de 18–34-jarigen beoordeel-
den de eigen gezondheid positief. Het aandeel niet-werken-
den dat zich gezond voelt daalt met de leeftijd en is het
laagst in de leeftijdgroep 50–54 jaar. Slechts de helft van de
50–54-jarigen vond dat zij een goede gezondheid hebben.

In deze leeftijdsgroep komen onder de niet-werkenden re-
latief veel mensen voor die gezondheidsproblemen hebben
en om die reden niet werken.

Opmerkelijk is dat bij de leeftijdsgroepen boven de 55 jaar
het aandeel mensen dat niet werkt en zich gezond voelt
weer stijgt. Dit komt doordat in deze leeftijdsgroepen ge-
zonde ouderen zitten die al gestopt zijn met werken. Wan-
neer we kijken naar de ontwikkelingen in de tijd, blijkt dat
de gezondheid van mensen die niet werken voor de mees-
te leeftijdsgroepen in de periode 2004/2005 lager is dan in
2000/2001 en 1996/1997. Dit is waarschijnlijk te verklaren
door de toegenomen arbeidsdeelname. Aangezien er
steeds meer gezonde personen aan het werk zijn, komen
er relatief steeds meer ongezonde personen voor onder de
niet-werkenden.

3. Lichamelijke werkbelasting

Het overgrote deel van de werkenden geeft aan dat ze te
maken hebben met lichamelijke belasting op het werk.
Deze belasting kan te maken hebben met fysieke inspan-
ning, maar ook met eenzijdige bewegingspatronen die tot
rsi kunnen leiden, zoals bij werken achter een beeld-
scherm. De gegevens over lichamelijke belasting hebben
betrekking op de periode tot en met 2002. Over de jaren
daarna zijn geen vergelijkbare gegevens beschikbaar.
Er is sprake van lichamelijke belasting bij een of meer van
de onderstaande vormen van belasting:
1. Lichamelijk zwaar werk,
2. Werk waarbij veel kracht moet worden gezet,
3. Werk waarbij men langdurig met het bovenlichaam in

dezelfde houding bezig is,
4. Werk waarbij men langdurig met het bovenlichaam in

een ongemakkelijke houding bezig is,
5. Werk waarbij men meer keren per minuut dezelfde be-

weging maakt of meer keren per minuut kracht moet
zetten met armen en handen, en

6. Werk waarbij men bezweet of buiten adem raakt.
De vijftigplussers worden minder vaak lichamelijk belast
dan werkenden die jonger zijn dan 50 jaar. Gemiddeld
heeft nog geen driekwart van de vijftigplussers te maken
met één of meer aspecten van lichamelijke werkbelasting,
terwijl van de mensen onder de 50 jaar ruim 80 procent
hiermee te maken heeft.
Analyse van de lichamelijke werkbelasting naar leeftijd in
de loop van de tijd laat zien dat de trend voor ouderen tus-
sen 1997 en 2002 hetzelfde is als de trend voor jongeren.
Dit blijkt uit logistische regressie-analyse (zie technische
toelichting). Het is dus niet zo, dat doordat er steeds meer
ouderen op de arbeidsmarkt actief zijn, er voornamelijk ou-
deren bijkomen die lichamelijk worden belast.

Aan werkenden die lichamelijk belast worden, is de vraag
gesteld of zij als gevolg hiervan afgelopen jaar klachten
hebben ondervonden, zoals pijn in de rug, nek, schouders,
handen of armen. Ruim vier op de tien werkenden ant-
woorden dat zij inderdaad één of meer van deze klachten
hebben of gehad hebben. Er bestaat in dit opzicht geen
verschil tussen beide leeftijdsgroepen. Vijftigplussers met
lichamelijke belasting rapporteerden niet meer klachten
dan werkenden beneden de vijftig. Ook in de ontwikkeling
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in de periode 1997–2002 zijn er geen verschillen tussen
deze groepen.

Ook mensen die werken met trillende apparaten of met
voertuigen, zoals vrachtauto’s, heftrucks en bulldozers,
kunnen last krijgen van rugpijn of pijn in de nek, schou-
ders, handen of armen. Bijna een kwart van alle werken-
den heeft te maken met voertuigen of apparaten die
trillingen veroorzaken. Er zijn iets minder ouderen dan
jongeren die hiermee werken. Aan deze mensen is ge-
vraagd of zij hierdoor in het afgelopen jaar gezondheids-
klachten hebben ondervonden. Er blijken meer vijftig-
plussers dan vijftigminners te zijn die gezondheidsklachten
ondervinden als gevolg van deze voertuigen en apparaten.
Wel geldt dat zowel voor het werken met voertuigen en/of
trillende apparaten als voor de gezondheidsklachten de
trend voor beide groepen vergelijkbaar is.

4. Werkdruk

De werkdruk is in de periode 1997–2004 afgenomen. Vijf-
tigplussers zeggen minder vaak dan vijftigminners dat ze
regelmatig in een hoog tempo en/of onder hoge tijdsdruk
moeten werken. In de periode 1999–2001 was dit verschil
vrij klein. In de andere jaren zijn de verschillen groter. Ge-
middeld over de totale periode bedroeg het verschil tussen
de leeftijdsgroepen 5 procentpunten. De trend in werkdruk
onder de vijftigplussers wijkt niet af van de trend onder de
jongeren.
Ongeveer een kwart van de werkenden zegt dat het werk
hen regelmatig te veel wordt door problemen met het werk-
tempo en/of de tijdsdruk. In dit opzicht bestaat geen ver-
schil tussen vijftigplussers en jongere werkenden. Het
aantal werkenden dat problemen heeft met de werkdruk is
tussen 1997 en 1999 toegenomen, en vervolgens weer af-
genomen. De trends van beide leeftijdsgroepen vertonen
geen verschillen.
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Ten slotte wordt nagegaan of vijftigplussers meer of min-
der burn-out klachten melden dan werkenden die nog geen
vijftig jaar oud zijn. Burn-out, ofwel opgebrand zijn, verwijst
naar een psychische uitputtingstoestand (Bakker, Schaufeli
en van Dierendonck, 2000).
In de periode 1997–2004 heeft ongeveer één op de tien wer-
kenden burn-out klachten. Gemiddeld over alle jaren melden
iets meer ouderen dan jongeren dat ze opgebrand zijn. De
trends verschillen niet tussen beide leeftijdsgroepen.

5. Conclusie

Per saldo zijn de arbeidsomstandigheden van ouderen iets
gunstiger dan die van jongeren. Ouderen worden minder
vaak lichamelijk belast en werken minder vaak met voertui-
gen en trillende apparaten. Bovendien werken ze minder
vaak in een hoog tempo of onder hoge tijdsdruk dan jon-
gere werkenden.

Ouderen rapporteren wel meer gezondheidsklachten. Vijftig-
plussers die met trillende apparaten of voertuigen werken,
melden vaker klachten zoals pijn in de rug, nek, schouders,
handen of armen. Ze hebben ook vaker dan jongeren
burn-out klachten. Er zijn geen verschillen tussen beide leef-
tijdsgroepen in gezondheidsklachten als gevolg van licha-
melijke werkbelasting. Evenmin zijn er verschillen tussen
ouderen en jongeren in gezondheidsklachten als gevolg van
werkdruk.

Voor alle onderzochte arbeidsomstandigheden en gezond-
heidsklachten geldt dat de trends van de vijftigplussers ge-
lijk zijn aan de trends van de werkenden die jonger zijn dan
vijftig. De toegenomen arbeidsdeelname onder de ouderen
in de periode 1997–2004 heeft dus niet geleid tot meer ge-
zondheidsproblemen bij ouderen.

Het is interessant om de ontwikkelingen in arbeidsgerela-
teerde gezondheidsproblemen van ouderen ook in de toe-
komst te blijven volgen. Tot enkele jaren geleden konden
nog relatief veel mensen die met ernstige gezondheidspro-
blemen kampten een beroep doen op de WAO. Sinds en-
kele jaren wordt er meer en meer geprobeerd deze
mensen voor de arbeidsmarkt te behouden, eventueel
door ze aangepast werk aan te bieden. Er zullen dus
steeds meer werkenden – en vooral oudere werkenden –
met een minder goede gezondheid aan het werk blijven.

Een andere ontwikkeling die van invloed zal zijn op het
aantal ouderen met arbeidsgerelateerde gezondheids-
klachten is dat de pensioengerechtigde leeftijd in de toe-
komst omhoog kan gaan. Ouderen zullen dan tot na hun
65e jaar doorwerken. De vraag is in hoeverre het aantal ou-
deren met arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten door
deze ontwikkeling zal toenemen.
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6. Technische toelichting

Het Permanent Onderzoek Leefsituatie
De gegevens over ervaren gezondheid zijn vanaf 1997 af-
komstig uit de basismodule van het Permanent Onderzoek
Leefsituatie (POLS). POLS is een steekproefonderzoek
onder personen die in Nederland wonen, met uitzondering
van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (in-
stitutionele bevolking). De gegevens over ervaren gezond-
heid van het jaar 1996 zijn afkomstig uit het Doorlopend
Leefsituatie Onderzoek (DLO). Het DLO is een langlopend
onderzoek dat na het eerste kwartaal van 1997 is stopge-
zet. Een groot deel van de vragen uit het DLO (waaronder
de vraag naar ervaren gezondheid en vragen naar arbeids-
omstandigheden) is sinds 1997 opgenomen in POLS.
De gegevens over arbeidsomstandigheden en de gezond-
heidsklachten die hiermee samenhangen zijn afkomstig uit
de module ‘Gezondheid en arbeid’ van POLS. Deze module
bevat informatie over de onderwerpen ‘gezondheid en
aandoeningen’, ‘leefstijlen’, ‘medische consumptie’, ’preven-
tieve maatregelen’ en ‘arbeidsomstandigheden’. De gege-
vens over arbeidsomstandigheden worden in samenwerking
met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
verzameld.
De vragen over dit onderwerp worden grotendeels monde-
ling en voor een klein deel schriftelijk gesteld aan personen
die behoren tot de werkzame beroepsbevolking. Dit zijn per-
sonen van 15–64 jaar die ten minste 12 uur per week be-
taald werk verrichten. Jaarlijks beantwoorden ongeveer 4,5
duizend mensen de vragen over arbeidsomstandigheden.
De module ‘Gezondheid en arbeid’ is in 2004 voor het laatst
in POLS opgenomen. Sinds 2003 is het aantal vragen in de
module ‘Gezondheid en arbeid’ flink gereduceerd. De mees-
te arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten die in
dit artikel worden gepresenteerd zijn tot en met 2002 als en-
quêtevraag in POLS opgenomen. Alleen werkdruk en burn-
out zijn ook in 2003 en 2004 bevraagd.

Burn-out
De meting van burn-out komt overeen met de deeldimen-
sie ‘emotionele uitputting’ van de Utrechtse Burnout Schaal
(UBOS). De meting is gebaseerd op vijf uitspraken over de
beleving van het werk, te weten ‘emotioneel uitgeput’, ‘leeg
gevoel’, ‘s ochtends moe voelen’, ‘uitgeput door werk’ en
‘op zijn’. Per uitspraak kan de respondent kiezen uit 7 ant-
woordmogelijkheden, lopend van 0 (nooit) tot 6 (elke dag).
Per persoon worden de vijf scores opgeteld en gedeeld
door 5. Dit gemiddelde varieert tussen de 0 (een 0 op elke
vraag) en de 6 (een 6 op elke vraag). Net als bij de UBOS
krijgen respondenten die de waarde 2,21 of hoger scoren
de indicatie burn-out.

Logistische regressie-analyse
Om na te gaan of de arbeidsomstandigheden en gezond-
heidsklachten verschillen tussen vijftigplussers en werken-
den die nog geen 50 jaar oud zijn, is logistische regressie-
analyse toegepast. De analyse is zodanig opgezet dat ook
leeftijdsverschillen in arbeidsomstandigheden/gezondheids-
klachten in de loop van de tijd kunnen worden geanaly-
seerd.
Eerst zijn de gegevens van de beginjaren van POLS (1997
en 1998) samengevoegd en geanalyseerd. Vervolgens zijn
de gegevens van de twee jaren, waarvoor de gegevens
voor het laatst beschikbaar waren, samengevoegd en gea-
nalyseerd (meestal 2001 en 2002; alleen bij de analyses
van werkdruk en burn-out zijn er gegevens voor 2003 en
2004 beschikbaar).
Hieronder wordt de logistische regressie-analyse van
werkdruk beschreven. De analyse van de andere arbeids-
omstandigheden/gezondheidsklachten is vergelijkbaar.
Werkdruk is de afhankelijke variabele in de logistische re-
gressie. Voor leeftijd is een dichotome variabele (15–49
jaar, 50–64 jaar) gebruikt. Om te corrigeren voor de moge-
lijke samenhang van geslacht, opleidingsniveau, beroeps-
niveau, bedrijfstak en arbeidsduur met ofwel leeftijd ofwel
werkdruk, zijn deze achtergrondvariabelen samen met
leeftijd in de analyse opgenomen als onafhankelijke varia-
belen.
Geanalyseerd is of leeftijd in 1997/1998 significant samen-
hangt met werkdruk, en of dat in 2003/2004 ook het geval
is. De samenhang tussen leeftijd en werkdruk wordt tussen
1997/1998 en 2003/2004 vergeleken. Zijn de eventuele
leeftijdsverschillen in werkdruk gedurende deze periode
hetzelfde gebleven, of zijn ze groter of juist kleiner gewor-
den? Als de leeftijdsverschillen hetzelfde zijn gebleven, zijn
de ontwikkelingen in werkdruk gedurende de periode
1997–2004 voor vijftigplussers en mensen die jonger zijn
dan 50 hetzelfde gebleven. Als de leeftijdsverschillen wel
zijn veranderd, zijn de ontwikkelingen in de loop van de tijd
voor ouderen anders dan voor jongeren.
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Maar vier van de tien ouderen van 54–64 jaar hebben een
baan van 12 uur of meer per week. Van de niet-werkende
ouderen is er een kleine groep van 128 duizend personen
die nog zou willen werken. Het betreft niet alleen werklo-
zen, maar ook niet-werklozen die nog wel betaald werk
zouden willen doen. Tweederde van deze groep heeft het
liefst een parttime baan. Onder vrouwen die nog willen
werken, is dit aandeel het hoogst. Het overgrote deel van
de niet-werkende 55–64-jarigen wil niet meer werken.
Als ook alle niet-werkzame ouderen die nog willen werken,
zouden werken in 2005, levert dat slechts een geringe bij-
drage aan de verhoging van de arbeidsdeelname van ou-
deren in dat jaar.

1. Inleiding

In de leeftijdscategorie 55–64 jaar is de arbeidsdeelname
relatief laag. Maar vier van de tien 55–64-jarigen hadden in
2005 een baan van 12 uur of meer per week. Bij 25–54-ja-
rigen was dat met 77 procent bijna het dubbele. Een van
de mogelijke (deel)oplossingen voor de problemen op de
arbeidsmarkt die door de vergrijzingsproblematiek van de
bevolking worden veroorzaakt, zou dus kunnen liggen in
het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen.

In dit artikel is onderzocht wat het effect zou zijn op de ar-
beidsparticipatie van de 55–64-jarigen wanneer alle niet-
werkzame ouderen die nog willen werken, ook zouden
werken. Allereerst wordt uitgebreid ingegaan op de werk-
loosheid onder ouderen van 55–64 jaar. Daarna is er geke-
ken naar de groep 55–64-jarigen die weliswaar niet
werkloos is, maar wel nog 12 uur of meer per week zou
willen werken. Vervolgens is voor beide groepen in kaart
gebracht hoeveel uur ze bereid zijn om te werken.

2. Omvang van de werkloosheid onder ouderen

In 2005 waren er in Nederland een kleine 50 duizend werk-
lozen in de leeftijd van 55–64 jaar. De werkloosheid onder

ouderen is de laatste jaren sterk gestegen. Was in 2001
2,2 procent van de 55-plussers werkloos, in 2005 is dit
gestegen tot 5,8 procent. Met deze stijging volgen de 55-
plussers de algemene trend. In de periode 2001–2005
steeg de werkloosheid van 15–64-jarigen van 3,5 procent
naar 6,5 procent van de beroepsbevolking.
Ouderen volgen de trend wel iets vertraagd. Als de vraag
naar arbeid stijgt, dan daalt het eerst de werkloosheid on-
der jongeren tot 25 jaar, dan bij de 25–54-jarigen en uitein-
delijk volgen de ouderen. Het omgekeerde is het geval bij
een afnemende vraag naar arbeid. Dan stijgt de werkloos-
heid bij jongeren tot 25 jaar en 25–54-jarigen het eerst en
gebeurt dit bij ouderen iets later.

3. Oudere werklozen, wie zijn dat?

In 2005 is bijna 6 procent van zowel de oudere mannelijke
als de oudere vrouwelijke beroepsbevolking werkloos. Toch
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Het is gebruikelijk om de werkloosheid uit te drukken als
percentage van de beroepsbevolking. Voor ouderen leidt
dit tot een vertekend beeld. In 2005 was het percentage
werklozen in de beroepsbevolking onder 25–54-jarigen
en onder 55–64-jarigen ongeveer even hoog. Echter, de
kans dat iemand in de leeftijd van 25–54 jaar werkloos is,
bedraagt één op twintig. Bij ouderen van 55–64 jaar is
deze kans één op veertig. Dit komt, omdat lang niet ie-
dereen deel uit maakt van de beroepsbevolking. Alleen
personen werkzaam voor 12 uur of meer en personen die
actief op zoek zijn naar betaald werk van minstens 12 uur
per week en ook nog direct kunnen beginnen, worden tot
de beroepsbevolking gerekend.

Werkzame en werkloze beroepsbevolking als aandeel van de bevolking
van 15–64 jaar, naar leeftijd, 2005
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zijn twee van de drie werkloze ouderen man. Dit komt om-
dat onder de 55–64-jarigen de mannelijke beroepsbevolking
bijna tweemaal zo groot is als de vrouwelijke.
In vergelijking tot de werkzamen zijn werkloze ouderen va-
ker alleenstaand. Bijna een op de vijf mannelijke werklozen
van 55–64 jaar is alleenstaand en bijna eenderde van de
vrouwelijke. Van de werkzame 55–64-jarigen is één op de
tien mannen en één op de vijf vrouwen alleenstaand.
Werkloze ouderen zijn in vergelijking tot de werkzame ou-
deren minder vaak hoog opgeleid. Bij mannen blijkt dat er
relatief veel werklozen zijn met een middelbare opleiding.
Van de werkloze 55–64-jarige mannen had 46 procent een
middelbare opleiding, bij de werkzame mannen was dat
38 procent. Bij de vrouwen van 55–64 jaar is het patroon
iets anders. Onder werkende vrouwen zijn de drie oplei-
dingsniveaus nagenoeg gelijk verdeeld. Vrouwen met een
laag opleidingsniveau zijn duidelijk oververtegenwoordigd
bij de werkloze vrouwen. Bijna vier van de tien van hen
hebben een lage opleiding.

4. Dynamiek van de werkloosheid onder ouderen

Ouderen zijn langer werkloos dan jongeren. In 2005 was
ruim een kwart van de werkloze ouderen op het moment
dat zij werden geënquêteerd minder dan een jaar zonder
werk. Een vijfde van de werkloze 55–64-jarigen zat op dat
moment 1 tot 2 jaar zonder werk. Meer dan de helft van de
oudere werklozen was op het moment van enquêtering
meer dan 2 jaar zonder werk (zie ook het artikel Langduri-
ge werkloosheid elders in dit blad).

In 2005 bestond 3 procent van de ruim 770 duizend wer-
kende ouderen uit mensen die in het afgelopen jaar (weer)
een baan hebben gevonden. Van hen behoorde 40 pro-
cent tot de zogenaamde baanwisselaars. Zij zaten in de
periode tussen hun vorige betrekking en de huidige be-
trekking korter dan 3 maanden zonder werk. Dit betekent
dat bijna 12 duizend ouderen langer dan 3 maanden zonder
werk zaten voor ze in hun huidige baan aan de slag gingen.

5. Ouderen die willen werken

Een interessante vraag is, welk deel van de niet-werkzame
ouderen überhaupt nog bereid is om te werken. Hoe hoog
zou de arbeidsdeelname van ouderen in 2005 zijn geweest
wanneer dit onbenutte arbeidspotentieel ook was aange-
sproken? Een deel van de ouderen die nog willen werken,
bestaat uit werkloze ouderen. Zij hebben aangegeven werk
te willen, zijn reeds actief op zoek naar werk en zijn direct
beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De rest bestaat uit ou-
deren die wel werk willen, maar de afgelopen maand niet
actief gezocht hebben of niet direct, dit wil zeggen binnen
2 weken, beschikbaar waren. Ook deze laatste groep heeft
nog binding met de arbeidsmarkt.

Het aandeel mensen per leeftijdsjaar dat weliswaar niet
werkt, maar wel aangeeft nog te willen werken voor 12 uur
of meer per week, schommelt bij 55–64-jarigen rond 6 pro-
cent. Als in 2005 naast alle werkende ouderen van 55–64
jaar ook deze groep zou werken, zou het aantal werken-
den theoretisch 128 duizend hoger kunnen zijn. Dat bete-
kent dat de arbeidsparticipatie van 55–64-jarigen in 2005
dan 46 procent zou kunnen zijn in plaats van de feitelijke
40 procent.

Met het oplopen van de leeftijd stijgt het aandeel ouderen
dat niet (meer) of minder dan anderhalve dag per week wil
werken. Deze groep bestaat uit mensen die gebruik maken
van vut- of pensioenregelingen, arbeidsongeschikten en
mensen die aangeven niet te willen of te kunnen werken
wegens hoge leeftijd of het hebben van zorgtaken.

6. Oudere die wil werken, heeft liefst deeltijdbaan

Van alle niet-werkzame ouderen van 55–64 jaar die nog
willen werken, wil tweederde een parttime baan.
Slechts een eenderde wil een voltijdbaan. Van de werkloze
ouderen wil nog ruim de helft 32 uur of meer per week wer-
ken. Van de niet-werklozen die nog beschikbaar zijn voor
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de arbeidsmarkt, willen twee van de tien een voltijdbaan.
Onder werklozen zijn grote verschillen tussen mannen en
vrouwen wat betreft het aantal uren dat ze willen werken.
Bijna driekwart van de mannen geeft aan nog wel voltijd
te willen werken. Van de vrouwen van 55–64 wil maar
17 procent dat.

7. Conclusie

Niet-werkende 55–64-jarigen die nog willen werken, laten
instromen op de arbeidsmarkt, zou onder de huidige om-

standigheden maar een bescheiden bijdrage leveren aan
het verhogen van de arbeidsparticipatie van deze groep.
Dit komt omdat er naast de ouderen die al werkzaam zijn,
er nog slechts een klein aantal ouderen is dat 12 uur of
meer per week wil werken. Daarnaast blijkt ook dat twee-
derde van deze ouderen hooguit een parttime baan wil.
Wanneer ze zouden werken, zou dat dus maar voor een
relatief klein aantal uren zijn.

Technische toelichting

Alle gegevens in dit artikel zijn afkomstig uit de Enquête
beroepsbevolking (EBB). De EBB is een steekproefonder-
zoek onder personen die in Nederland wonen, met uitzon-
dering van personen in inrichtingen, instellingen en
tehuizen (institutionele bevolking). Voor de EBB wordt elk
jaar een steekproef getrokken van ongeveer 1 procent van
de Nederlandse bevolking. In de EBB wordt informatie ver-
zameld over de arbeidsmarkt situatie van personen van 15
jaar of ouder. Onder andere wordt informatie verzameld
over werkloosheid en binding met de arbeidsmarkt.

Begrippen

Beschikbaar voor werk
Beschikbaar zijn alle personen die binnen twee weken in
een nieuwe werkkring kunnen beginnen of die binnen drie
maanden kunnen beginnen omdat een termijn van twee
weken niet haalbaar is wegens een opzegtermijn van de
huidige werkkring (als men werk heeft van minder dan
twaalf uur), het afronden van vrijwilligerswerk, het moeten
regelen van kinderopvang of wegens vakantie of ziekte.

Werkloosheidspercentage
Het werkloosheidspercentage is het aandeel van de werk-
loze beroepsbevolking uitgedrukt als percentage van de
beroepsbevolking.

Werkloosheid
Van werkloosheid is sprake als iemand geen werk heeft (of
werk van minder dan twaalf uur per week), minstens twaalf
uur per week wil werken, daarvoor direct beschikbaar is en
bovendien actief zoekt naar werk (ongeacht of men bij een
bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) staat in-
geschreven).

Werkzame en werkloze beroepsbevolking
De werkzame beroepsbevolking bestaat uit personen die
ten minste 12 uur per week werken. De werkloze beroeps-
bevolking betreft alle mensen zonder werk of met werk van
minder dan 12 uur per week, die minstens 12 uur per week
willen werken, daarvoor direct beschikbaar zijn en boven-
dien actief zoeken naar werk. In deze publicatie worden al-
leen personen van 15–64 jaar beschouwd.
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5. Gewenste arbeidsduur van niet-werkzame personen van 55–64 jaar
die 12 uur of meer per week willen werken, naar geslacht, 20055.
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4. Niet-werkzame personen van 55–64 jaar die meer dan 12 uur per
week willen werken, naar leeftijd, 20054.
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AOW-uitkeringen
Het aantal uitkeringen krachtens de Algemene ouderdoms-
wet (AOW).

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krachtens de
wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de
wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
en de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandi-
capten (Wajong) die aan het eind van het verslagjaar niet
waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.

Baan
Banen zijn arbeidsplaatsen die bezet worden door werkza-
me personen. Het aantal banen kan gelijk of hoger zijn dan
het aantal werkzame personen, omdat een persoon meer-
dere banen kan hebben.

Beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking
De beroepsbevolking is gelijk aan de som van de werkzame
en werkloze beroepsbevolking. De niet-beroepsbevolking is
gelijk aan het verschil tussen de potentiële beroepsbevol-
king en de beroepsbevolking. Onder deze groep vallen stu-
denten, volledig arbeidsongeschikten, mensen die zorg
dragen voor een huishouden of gezin, of mensen die om
een andere reden niet meer dan 12 uur per week willen of
kunnen werken. In deze publicatie worden alleen mensen
van 15–64 jaar beschouwd.

Besteedbaar inkomen
Het besteedbare inkomen bestaat uit het bruto-inkomen
(inkomen uit arbeid, eigen onderneming en vermogen, uit-
keringen en ontvangen overdrachten) verminderd met be-
taalde overdrachten, premies en belasting op inkomen en
vermogen.

Bijstandsuitkeringen
Uitkeringen krachtens de Algemene Bijstandswet (ABW).
Bijstand wordt toegekend aan huishoudens, waarbij door-
gaans één persoon als aanvrager wordt aangemerkt. Bij
(echt)paren is in de meeste gevallen een man de aanvra-
ger van de bijstand.

Cao-lonen (incl. bijzondere beloning)
Het cao-loon omvat de volgende elementen:
– het bruto loon voor normale arbeidstijd van voltijdswerk-

nemers
– alle bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde toe-

slagen
– alle bindend voorgeschreven bijzondere (niet-maande-

lijkse) beloningen, zoals de vakantietoeslag of de einde-
jaarsuitkering.

Uitgesloten zijn toeslagen die in de cao’s voorwaardelijk
zijn gesteld, zoals een leeftijdstoeslag of een toeslag voor
ploegendienst, en individuele loonstijgingen.

Consumentenprijsindex (CPI)
De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van goederen en
diensten die huishoudens aanschaffen voor consumptie.
De CPI is een belangrijke maatstaf voor de inflatie en
wordt veel gebruikt door het bedrijfsleven en de overheid,
onder andere bij loononderhandelingen, de indexering van
huren en lijfrenten en voor de aanpassing van belastingta-
bellen. De inflatie wordt gemeten als de procentuele stijging
van de CPI in een bepaalde periode ten opzichte van de-
zelfde periode van het voorgaande jaar.

Consumptieve bestedingen van huishoudens
Consumptieve bestedingen van huishoudens zijn alle uitga-
ven aan goederen en diensten die ingezeten huishoudens
zelf voor hun rekening nemen ter bevrediging van individue-
le behoeften of wensen, in Nederland of in het buitenland.

Dynamische koopkrachtverandering
De ontwikkeling van het gestandaardiseerde besteedbare
inkomen van het huishouden gecorrigeerd voor de prijsont-
wikkeling.

Economische activiteit
De verzameling van werkzaamheden, gericht op de pro-
ductie van goederen en diensten. Het gaat hierbij niet al-
leen om activiteiten van het bedrijfsleven, maar ook om
activiteiten van niet op winst gerichte instellingen en de
overheid.
(Zie ook Standaard bedrijfsindeling)

Maandloon
Het regelmatig betaalde bruto loon vóór aftrek van werkne-
mers-premies voor pensioen en vut.

Minimumloners
Werknemers die maximaal het voor zijn of haar leeftijd gel-
dende wettelijke minimumloon verdienen. Voor werkne-
mers die geen voltijdbaan hebben, wordt een vergelijking
gemaakt met een naar evenredigheid van hun wekelijkse
arbeidsduur aangepast minimumloon.

Potentiële beroepsbevolking
De potentiële beroepsbevolking bestaat uit in Nederland
wonende mensen, minus de institutionele bevolking (per-
sonen in inrichtingen, instellingen en tehuisen. Binnen de
potentiële beroepsbevolking worden drie arbeidsposities
onderscheiden: de werkloze en de werkzame beroepsbe-
volking (tezamen de beroepsbevolking) en de niet-be-
roepsbevolking. In deze publicatie worden alleen mensen
van 15–64 jaar beschouwd.

Standaard bedrijfsindeling (SBI)
De indeling van bedrijven en instellingen naar hun economi-
sche activiteit. De indeling is overeenkomstig de Standaard
bedrijfsindeling 1993. De SBI 1993 kent bedrijfstakken, die
zijn onderverdeeld in bedrijfsklassen.
(Zie ook Economische activiteit)
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Vacature
Onder een vacature wordt verstaan een arbeidsplaats
waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling,
personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig
mogelijk geplaatst kan worden.

Vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De
bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, on-
roerend goed en ondernemingsvermogen. De schulden om-
vatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen
woning en consumptief krediet. De eigen woning en overige
onroerende zaken zijn gewaardeerd op de marktwaarde.

Volumemutaties consumptie
Volumemutaties consumptie geven de voor prijsverande-
ringen gecorrigeerde ontwikkeling van consumptieve be-
stedingen van huishoudens weer.

Werknemers
Werknemers zijn alle ingezeten en niet-ingezeten perso-
nen die in dienstbetrekking werkzaam zijn (inbegrepen di-
recteuren van NV’s en BV’s).

Werkloze en werkzame beroepsbevolking
De werkzame beroepsbevolking bestaat uit mensen die in
Nederland wonen en werk hebben van twaalf uur of meer
per week.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit in Nederland
wonende mensen die actief zoeken naar een baan van
twaalf uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn.
In deze publicatie worden alleen mensen van 15–64 jaar
beschouwd.

Werkzame personen
Alle mensen die betaald werk verrichten, ook al is het maar
één of enkele uren per week.

WW-uitkeringen
Aantal uitkeringen krachtens de werkloosheidswet (WW)
die aan het eind van het verslagjaar niet waren beëindigd,
de zogeheten lopende uitkeringen.

Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage is het aantal door ziekte ver-
zuimde dagen, in procenten van het totaal aantal beschik-
bare dagen van de werknemers. Met ingang van 1 januari
2002 valt het reguliere zwangerschaps- en bevallingsverlof
niet meer onder de Ziektewet, maar onder de Wet Arbeid
en Zorg. Alleen ziekte als gevolg van zwangerschap valt
nog onder de Ziektewet.
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Allochtonen
Onderwijsachterstand van niet-westerse allochtone scholieren jan. 2003
Waar zijn allochtone werknemers in dienst? 1e kw. 2004
Immigranten op de arbeidsmarkt 2e kw. 2004
Turkse werknemers niet minder betaald 1e kw. 2005
Inkomensontwikkeling van immigranten 2e kw. 2005
Vluchtelingen en gezinsmigranten vinden moeilijk werk 4e kw. 2005
Allochtone vrouwen: arbeidsdeelname en verandering in de gezinssituatie 3e kw. 2006
Lonen van niet-westers allochtone vrouwen bij de overheid 4e kw. 2006
Migranten en werknemers uit de Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie 4e kw. 2006
Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? 4e kw. 2006

Arbeidsgehandicapten
Arbeidsgehandicapten in Nederland, 2001 apr. 2003
Arbeidsgehandicapten in Nederland 1e kw. 2004
Arbeidsgehandicapten in Nederland 1e kw. 2005
Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten 4e kw. 2005

Arbeidsomstandigheden
Arbeidsomstandigheden in kleine, middelgrote en grote bedrijven jan. 2003
Trends in arbeidsomstandigheden juli  2003
Chemische en biologische belasting op het werk sep. 2003
Psychische werkbelasting en gezondheidsklachten okt. 2003
Bedrijfsongevallen aug. 2003
Trends in arbeidsomstandigheden 3e kw. 2004
Burn-out: de rol van psychische werkbelasting 3e kw. 2005
Trends in arbeidsomstandigheden, 2004 4e kw. 2005
Relatie meervoudige werkbelasting en burn-out bij vrouwen 2e kw. 2006
Hoe gezond is langer doorwerken? 4e kw. 2006

Arbeidsparticipatie en werkloosheid
Arbeidsdeelname van paren febr. 2003
Maandelijkse geïntegreerde statistiek over de werkzame en werkloze beroepsbevolking: gebruikte methode juli  2003
Staan werklozen ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden? okt. 2003
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2002 nov. 2003
Jaren van laagconjunctuur sterk voelbaar op de arbeidsmarkt in 2003 1e kw. 2004
Seizoenpatronen op de arbeidsmarkt in 2003 1e kw. 2004
Minder dynamiek binnen werkzame beroepsbevolking 2e kw. 2004
Het onbenut arbeidsaanbod en hun arbeidsverleden 2e kw. 2004
Herintreders op de arbeidsmarkt 2e kw. 2004
Welke bedrijfstakken vergrijzen? 3e kw. 2004
Vrouwen op de arbeidsmarkt 3e kw. 2004
Een verklaring voor het effect van opleiding op de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters 3e kw. 2004
Vervroegd uittreden of doorwerken? 3e kw. 2004
Werkgelegenheidsontwikkeling in de jaren 1994–2004: de verdere opmars van deeltijdwerk 4e kw. 2004
Arbeidsmarkttransities van oudere werknemers  2000–2001 4e kw. 2004
De virtuele volkstelling 2001 4e kw. 2004
Meer of minder willen werken 1e kw. 2005
Nederlanders zijn minder gaan werken 1e kw. 2005
Jongeren op de arbeidsmarkt 1e kw. 2005
Twee eeuwen Volkstellingen: de Virtuele Volkstelling 2001 vergeleken met haar voorgangers 1e kw. 2005
Meer ouderen aan het werk 2e kw. 2005
Ouders op de arbeidsmarkt 2e kw. 2005
Ontwikkeling van de werkloosheid volgens CBS en CWI vergeleken 2e kw. 2005
Regionale werkgelegenheid in Nederland in 2003 2e kw. 2005
Overwerken in Nederland 3e kw. 2005
Arbeidsdeelname van paren 3e kw. 2005
Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking 3e kw. 2005
Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt 4e kw. 2005
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Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur 4e kw. 2006
Langdurige werkloosheid in Nederland 4e kw. 2006
Hoeveel ouderen willen werk? 4e kw. 2006

Inkomen
Inkomen van AOW’ers, 2000 febr. 2003
Inkomens in de grote steden 1950–2000 3e kw. 2004
Equivalentiefactoren 1995–2000: methode en belangrijkste uitkomsten 3e kw. 2004
Inkomenseffecten van uittreding 1e kw. 2005
Inkomensontwikkeling van immigranten 2e kw. 2005
Inkomenseffecten van de belastingherziening 3e kw. 2005
Inkomensdynamiek 2001–2004 2e kw. 2006

Lonen
Arbeidskosten in 2000 jan. 2003
Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers in Nederland, 2001 apr. 2003
Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens apr. 2003
De statistiek Indexcijfers van cao-lonen; methodebeschrijving reeks 2000=100 juli  2003
Incidentele loonontwikkeling aug. 2003
Werkgelegenheid, lonen en koopkracht in 2003 en 2004 nov. 2003
Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers, 2002 dec. 2003
Incidentele loonontwikkeling van jaarlonen 1e kw. 2004
CAO-lonen, 2003 3e kw. 2004
Negatieve incidentele loonontwikkeling in 2002 3e kw. 2004
Werkgelegenheid, lonen en koopkracht in 2004 en 2005 4e kw. 2004
Loon naar beroep en opleidingsniveau: het Loonstructuuronderzoek 2002 2e kw. 2005
Ontwikkeling van beloningsverhoudingen, 1997–2002 2e kw. 2005
Nederlandse arbeid te duur? 2e kw. 2005
Banen en lonen van werknemers, 2003 3e kw. 2005
Incidentele loonontwikkeling in 2003 hoger dan in 2002 3e kw. 2005
Cao-lonen 2004, de definitieve gegevens 4e kw. 2005
Banen en lonen van werknemers in 2004: flexibilisering en vergrijzing 1e kw. 2006
Cao-lonen 2005, de definitieve gegevens 3e kw. 2006
Negatieve incidentele loonontwikkeling in 2004 3e kw. 2006
Lonen van niet-westers allochtone vrouwen bij de overheid 4e kw. 2006

Onderwijs
Onderwijsachterstand van niet-westerse allochtone scholieren jan. 2003
Economie en techniek meest lonende studies 1e kw. 2004
Post-initieel onderwijs: jaarcijfers en ontwikkeling van de deelname 2e kw. 2004
Het niet bekostigde onderwijs 3e kw. 2005
Instroom en slagingspercentages in het hoger onderwijs 4e kw. 2005
Het middelbaar beroepsonderwijs 1e kw. 2006
Leerrechten en studierendement in het hoger onderwijs 3e kw. 2006
Deelname aan post-initieel onderwijs, 1995–2005 4e kw. 2006

Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof 1e kw. 2006

Regionaal
Grensarbeid tussen Nederland en België of Duitsland febr. 2003
Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam dec. 2003
Inkomens in de grote steden 1950–2000 3e kw. 2004
Werken in het stadsgewest: herkomst en bestemming van forensen 4e kw. 2004
Regionale werkgelegenheid in Nederland in 2003 2e kw. 2005
Regionale verschillen in arbeidsaanbod 1e kw. 2006
Banenverlies in 2004 voor de meeste grote gemeenten 1e kw. 2006

Sociaal-economische dynamiek
Stromen op de arbeidsmarkt, april–oktober 1999 dec. 2002
Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 2003 2e kw. 2004
Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking 3e kw. 2005
Uitstroom uit de bijstand naar werk 2e kw. 2006
Vergrijzing en dynamiek van werknemers naar bedrijfstak 2e kw. 2006
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Sociale zekerheid
Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar jan. 2003
Wie komen in de WAO? jan. 2003
Geconstateerde bijstandsfraude completer in beeld apr. 2003
Wie komen in de WAO? (verbeterde uitkomsten) mei  2003
Vervroegd uittreden of doorwerken? 3e kw. 2004
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1987–2003 4e kw. 2004
Inkomenseffecten van uittreding 1e kw. 2005
Achterblijvers in de bijstand 1e kw. 2005
Dynamiek in de WAO,WAZ en Wajong: een longitudinale analyse van personen met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering 1e kw. 2005
Ontwikkeling van de WW in de periode 2001–2004 4e kw. 2005
Een nieuwe start, of niet? 1e kw. 2006
Seizoeninvloeden in de WW 2e kw. 2006
AOW-aanspraken: De consequenties van een opbouwverzekering 2e kw. 2006

Vakbonden en werkstakingen
Organisatiegraad van werknemers, 2001 mrt. 2003
Werkstakingen 1900–2004 1e kw. 2006

Vacatures
Constante afname aantal vacatures jan. 2003
Lichte toename vacatures in vierde kwartaal apr. 2003
Aantal vacatures blijft dalen juli  2003
Aantal vacatures licht gedaald okt. 2003
Aantal moeilijk vervulbare vacatures fors gedaald 1e kw. 2004
Groei vacatures herstelt in 2004 3e kw. 2005
Verdergaande groei vacatures 2e kw. 2006

Werkgelegenheid
Relatie tussen banen, werkzame personen en werkzame beroepsbevolking apr. 2003
Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers in Nederland, 2001 apr. 2003
Maandelijkse geïntegreerde statistiek over de werkzame en werkloze beroepsbevolking:
gebruikte methode juli  2003
Tijdelijke en langdurige banen, 2000 sep. 2003
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2002 nov. 2003
Werkgelegenheid, lonen en koopkracht in 2003 en 2004 nov. 2003
Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers, 2002 dec. 2003
Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam dec. 2003
Werktijden van de werkzame beroepsbevolking 1e kw. 2004
Waar zijn allochtone werknemers in dienst? 2e kw. 2004
Welke bedrijfstakken vergrijzen? 3e kw. 2004
Vrouwen op de arbeidsmarkt 3e kw. 2004
Een verklaring voor het effect van opleiding op de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters 3e kw. 2004
Werkgelegenheidsontwikkeling in de jaren 1994–2004: de verdere opmars van deeltijdwerk 4e kw. 2004
Werkgelegenheid, lonen en koopkracht in 2004 en 2005 4e kw. 2004
Arbeidsmarkttransities van oudere werknemers  2000–2001 4e kw. 2004
De virtuele volkstelling 2001 4e kw. 2004
Werken in het stadsgewest: herkomst en bestemming van forensen 4e kw. 2004
Meer of minder willen werken 1e kw. 2005
Nederlanders zijn minder gaan werken 1e kw. 2005
Jongeren op de arbeidsmarkt 1e kw. 2005
Twee eeuwen Volkstellingen: de Virtuele Volkstelling 2001 vergeleken met haar voorgangers 1e kw. 2005
Turkse werknemers niet minder betaald 1e kw. 2005
Meer ouderen aan het werk 2e kw. 2005
Ouders op de arbeidsmarkt 2e kw. 2005
Arbeidsdeelname van paren 3e kw. 2005
Banen en lonen van werknemers, 2003 3e kw. 2005
Banenverlies in 2004 voor de meeste grote gemeenten 1e kw. 2006
Dertigers op de arbeidsmarkt 2e kw. 2006
Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur 4e kw. 2006
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Woon-werkverkeer
Carpoolen in het woon-werkverkeer okt. 2003
Woon-werkverkeer 4e kw. 2004
Mobiliteit van ouders met jonge kinderen 4e kw. 2005

Zorg en arbeid
Ouderschapsverlof 1e kw. 2006
Gebruik van kinderopvang 3e kw. 2006
Zorgtaken en arbeidsparticipatie 3e kw. 2006

1) De in 2003 verschenen artikelen hebben betrekking op de Sociaal-economische maandstatistiek van het CBS.
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Alle cijfers en publicaties van het CBS zijn beschikbaar via
internet. De website van het CBS (www.cbs.nl) biedt toe-
gang tot de Themapagina’s, StatLine (de statistische data-
bank van het CBS) en tot het Webmagazine.

Themapagina’s

Om in het informatieaanbod van het CBS gemakkelijk de
weg te vinden, zijn op de website themapagina’s ingericht.
Er worden ongeveer dertig thema’s onderscheiden, plus
enkele thema-overstijgende dossiers over bijvoorbeeld ver-
grijzing, de Europese Unie en allochtonen. Via een thema-
pagina wordt alle informatie die over dat thema op de
CBS-website staat toegankelijk gemaakt. Zo zijn gegevens
uit StatLine, de kerncijfers, webmagazine-artikelen, pers-
berichten, publicaties, methodebeschrijvingen et cetera voor
één thema bijeengebracht. De themapagina’s worden door-
lopend up-to-date gehouden.
Alle themapagina’s hebben dezelfde indeling. De informa-
tie over het thema wordt ontsloten via vijf vaste rubrieken:
nieuw, cijfers, publicaties, themabeschrijving, methoden en

begrippen. Deze rubrieken zijn als tabbladen aangegeven
op de themapagina.

Hoe vindt u sociaal-economische informatie?

De themapagina’s zijn te vinden door linksboven op de ho-
mepage van het CBS (www.cbs.nl) met de muis te klikken
op ‘Thema’s’. U krijgt nu een overzicht van alle themapa-
gina’s en dossiers (figuur 1). Onder het kopje ‘Arbeid, inko-
men en sociale zekerheid’ zijn de titels van de drie so-
ciaal-economische themapagina’s te vinden:

• Arbeidsmarkt
• Inkomen, bestedingen en vermogen
• Sociale zekerheid

Ter illustratie is in figuur 2 de themapagina ‘Arbeidsmarkt’
aangeklikt. U komt automatisch binnen in de rubriek
‘Nieuw’. Daar vindt u een overzicht van de meest recente
persberichten en artikelen, gesorteerd op datum van ver-
schijnen. Boven deze lijst staan de vijf rubrieken, waarvan
de rubriek die op het scherm zichtbaar is zich onderscheidt
door een lichtblauwe kleur.
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Arbeid, sociale zekerheid en inkomen op de CBS-website

Figuur 1
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De rubriek ‘Cijfers’ bevat tabellen met de belangrijkste cij-
fers over het thema. Door een tabeltitel aan te klikken komt
u in een StatLine tabel. Met de icoontjes in de linkerkolom
kunt u deze tabel opslaan, printen, of de geselecteerde on-
derwerpen en perioden wijzigen.

De rubriek ‘Publicaties’ is onderverdeeld in persberichten,
artikelen (in het webmagazine of elders verschenen) en
boeken en periodieken. In deze laatste rubriek kunt u on-
der andere de pdf-files vinden van de Sociaal-economi-
sche trends en haar voorganger de Sociaal-economische
maandstatistiek. Van de publicaties worden alleen de
items uit het huidige jaar getoond. Bent u op zoek naar pu-
blicaties uit eerdere jaren, dan kunt u onderaan de pagina
op ‘Archief’ klikken en krijgt u een lijst van de beschikbare
jaren te zien. De rubriek ‘Publicaties’ bevat bij het thema
arbeidsmarkt als extra een vierde onderdeel, ‘Arbeidsmarkt
in vogelvlucht’, dat in grafieken een beknopt overzicht
geeft van de situatie op de arbeidsmarkt.

De rubriek ‘Methoden’ bevat een alfabetisch gesorteerde
begrippenlijst (nog in ontwikkeling), de standaard classifi-
caties die voor het thema relevant zijn, en onder
‘Dataverzameling’ korte beschrijvingen van de onderzoe-
ken waaraan het CBS haar cijfers over de arbeidsmarkt
ontleend.

De rubriek ‘Beschrijving’ ten slotte geeft een globaal over-
zicht van de informatie die het CBS verzamelt over de ver-
schillende aspecten van de arbeidsmarkt en de bronnen
die daarvoor gebruikt worden.

StatLine

StatLine is de elektronische databank van het CBS. In
StatLine vindt u statistische informatie over vele maat-
schappelijke en economische onderwerpen in de vorm van
tabellen en grafieken. Deze resultaten kunt u gratis bekij-
ken, printen of opslaan. Naast de mogelijkheid om te zoe-
ken met trefwoorden, kan met behulp van een themaboom
een keuze worden gemaakt uit alle tabellen in StatLine.

Hoe vindt u sociaal-economische cijfers in StatLine?

In StatLine zijn veel cijfers over sociaal-economische on-
derwerpen te vinden. Eén manier om StatLine te benade-
ren is door linksboven op de homepage op ‘Cijfers’ te
klikken en vervolgens op ‘StatLine databank’. U krijgt dan
de keuze om te zoeken op trefwoord, via de themaboom of
via een kaart van Nederland. Een andere, kortere weg is
door op de homepage in de rechterkolom op de snelkop-
peling ‘StatLine databank’ te klikken (figuur 3).

Arbeid, sociale zekerheid en inkomen op de CBS-website

Figuur 2
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Figuur 3

Figuur 4
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De eerste ingang tot StatLine is zoeken met een trefwoord.
Als u een trefwoord intoetst en daarna op ‘zoeken’ klikt, se-
lecteert een zoekmachine tabellen van StatLine-tabellen
waarin het door u gekozen trefwoord voorkomt.
De tweede mogelijkheid is zelf te zoeken in de themaboom
via een soort verkenner. U klikt dan op ‘selecteren via the-
maboom’, waarna de zogeheten StatLine Webselector ge-
start wordt. U kunt dan snel gegevens vinden over
sociaal-economische onderwerpen als u klikt op ‘Arbeid,
inkomen en sociale zekerheid’. Door op het ‘plusje’ voor
een geel mapje te klikken, krijgt u de onderliggende
thema’s of tabellen te zien. De StatLine-tabellen zijn te her-
kennen aan het blauwe pijltje voor de titel.

Ter illustratie is in figuur 4 de tabel ‘Beroepsbevolking naar
geslacht’ aangeklikt. In de linkerhelft van het scherm is de
opengeklapte themaboom zichtbaar waaruit deze tabel ge-
kozen is. De rechterhelft laat van de inhoud van de tabel
zien welke onderwerpen beschikbaar zijn. Wanneer uit de
onderwerpen een selectie gemaakt is, kunt u de tabbladen
‘Persoonskenmerken’, ‘Geslacht’ en ‘Perioden’ aanklikken
om daar de gewenste indelingen te selecteren. Bent u
klaar, dan klikt u op ‘Gegevens tonen’ en wordt de door u
samengestelde tabel op het scherm getoond. Uiteraard
kunt u deze tabel afdrukken of opslaan op schijf. Meer in-
formatie over de mogelijkheden van StatLine kunt u vinden
door in de linkerkolom onderaan op het boek-icoontje te
klikken.

Welke sociaal-economische cijfers kunt u in StatLine
vinden?

Er is een groot aantal StatLine-tabellen over sociaal-econo-
mische onderwerpen. De meeste vindt u onder de kop
‘Arbeid, inkomen en sociale zekerheid’. Over arbeid zijn on-
der meer cijfers opgenomen over beroepsbevolking en
werkloosheid, arbeidsomstandigheden, banen en werkzame
personen, verdiende lonen en cao-lonen, vacatures en vak-
beweging. Onder inkomen vindt u onder andere gegevens
over inkomensverdelingen, samenstelling van het inkomen,
koopkracht, vermogens en bestedingen. Onder sociale ze-
kerheid staan tabellen over arbeidsongeschiktheid, werk-
loosheid, de bijstandswet en het ziekteverzuim.
Cijfers over een lange periode zijn te vinden in ‘Historie
arbeid’, ‘Historie beroepsbevolking’, ‘Historie geregistreerde
werkloosheid’, Historie inkomen, vermogen en consumptie’,
en ‘Historie sociale zekerheid’. Hierin vindt u tijdreeksen
vanaf 1899 voor een beperkt aantal onderwerpen. Cijfers
per gemeente of andere regio’s zijn behalve onder de
thema’s zelf ook te vinden bij het thema ‘Nederland regio-
naal’.

Nieuwe cijfers

De bestaande tabellen (ongeveer 1100 stuks) ondergaan
regelmatig een update. Op de homepage van het CBS
vindt u onder ‘Cijfers/Recente cijfers’ een overzicht van
StatLine-tabellen die nieuw verschenen zijn en die een up-
date hebben ondergaan.
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1. CBS-publicaties op sociaal-economisch terrein

Armoedemonitor 2005
De Armoedemonitor 2005 bevat de meest actuele gegevens
over armoede in Nederland. De gegevens zijn verzameld en
geanalyseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en
het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omvang en ont-
wikkeling van armoede worden in beeld gebracht op basis
van de inkomenshoogte, de armoededuur, bezittingen en
schulden, het eigen oordeel over de financiële situatie en de
vaste lasten.
Uitgebreid aan de orde komen ook de schuldenproblema-
tiek, de inkomenspositie van allochtonen, en de verdeling
van armoede over het land. Tenslotte worden er drie bij-
zondere thema’s behandeld: armoede en sociale uitsluiting
onder 55-plussers; de armoedeval; en de factoren die
armoede veroorzaken.
Tweejaarlijks. ISBN 90-377-0206-6. Prijs € 19,50
Verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij het Sociaal
en Cultureel Planbureau (www.scp.nl).

Jaarboek Onderwijs in cijfers 2005
Dit is de achtste editie van het Jaarboek onderwijs in cij-
fers. De publicatie bestaat uit een artikelen- en tabellen-
deel. Het boek is bedoeld als naslagwerk voor iedereen die
beroepshalve of anderszins geïnteresseerd is in het onder-
wijs in Nederland. Naast de vaste informatie over leerlingen,
onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven wordt in iedere
editie een aantal thema’s speciaal belicht. Een van die
thema’s is dit jaar het mbo. Het mbo levert grote aantallen
schoolverlaters af voor de arbeidsmarkt. Verder komen
aan bod het onderwijsniveau van de Nederlandse be-
volking, de deelname aan het voortgezet onderwijs naar
herkomstgroepering, de schoolkleur in het voortgezet on-
derwijs, het studierendement van brugklassers, post-initieel
onderwijs en universitair onderzoek.
Jaarlijks. ISBN: 90-357-3046-1. Prijs: € 30,50 (excl. admi-
nistratie- en verzendkosten)
Te bestellen bij CBS afdeling verkoop, verkoop@cbs.nl,
Postbus 4481, 6401 CZ Heerlen.

Jaarrapport Integratie 2005
Het Jaarrapport Integratie 2005 beschrijft de positie van etni-
sche minderheden in Nederland en de ontwikkelingen die
hierin de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. In totaal
komen tien onderwerpen aan bod, die nauw aansluiten op de
beleidsprioriteiten van het kabinet. Het jaarrapport geeft op
hoofdlijnen de meest actuele stand van zaken op verzoek
van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.
De publicatie is een gezamenlijk product van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP), het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC). Ze vervangt de CBS-publi-
catie Allochtonen in Nederland en enkele andere periodieke
publicaties over minderheden, namelijk de Rapportage Min-
derheden van het SCP en de Integratiemonitor van het Insti-
tuut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek.
Jaarlijks. ISBN: 90 377 0237 6, prijs: € 19,90

De publicatie is verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestel-
len bij het SCP.

De Nederlandse economie 2005
Dagelijks staan in de media berichten met cijfers en feiten
over onze economie. Het ontdekken van de samenhang en
het totaalplaatje wordt echter maar al te vaak aan de lezer
of kijker zelf overgelaten. De Nederlandse economie 2004
van het Centraal Bureau voor de Statistiek is een onmisba-
re gids voor iedereen die de voortdurende informatie-
stroom goed wil volgen.
Jaarlijks, 236 blz., € 15,60. ISSN 1386-1042. Kengetal P-19.
Te bestellen bij CBS afdeling verkoop, verkoop@cbs.nl,
Postbus 4481, 6401 CZ Heerlen.

Gemeente Op Maat 2004
Gemeente Op Maat 2004 bevat per gemeente een statis-
tisch overzicht. Nieuw in de editie 2004 zijn gegevens over
de lokalisering van de gemeente, actuele informatie over
wijken en buurten en een uitgebreide begrippenlijst.
Gemeente Op Maat is vanaf editie 2004 alleen nog beschik-
baar in pdf-formaat. Papieren exemplaren van Gemeente
Op Maat 2004 zijn dus niet te bestellen. De gemiddelde be-
standsomvang van een Gemeente Op Maat is ongeveer 2,3
Mb. De voorgaande edities 1999 en 2002 zijn eveneens be-
schikbaar in pdf-formaat.
Meer regionale gegevens kunt u vinden in de databank
StatLine. Hier staan ook cijfers die zijn verschenen na het
uitkomen van de meest recente Gemeente Op Maat.

Emancipatiemonitor 2004
De Emancipatiemonitor 2004 biedt een overzicht van ont-
wikkelingen en de stand van zaken van het emancipatiepro-
ces op de volgende terreinen: onderwijs, betaalde arbeid,
arbeid en zorg, inkomen, geweld tegen vrouwen, en politie-
ke en maatschappelijke besluitvorming. De Emancipatiemo-
nitor is een gezamenlijke publicatie van het SCP en het
CBS.
Eenmaal in de twee jaar. 310 blz. € 19,90.
ISBN 90-377-019-06.

De Nederlandse Conjunctuur
De Nederlandse conjunctuur is een kwartaalpublicatie van
het CBS met een beschrijving van de nieuwste macro-eco-
nomische ontwikkelingen in onderlinge samenhang. Daar-
naast wordt via achtergrondartikelen ingegaan op specifieke
economische thema’s.
Kwartaal, € 48,40 per jaar. ISSN 1566-3191. Kengetal P-104.
Te bestellen bij CBS afdeling verkoop, verkoop@cbs.nl,
Postbus 4481, 6401 CZ Heerlen.

2. Andere CBS-publicaties

Statistisch Jaarboek 2006
Het vernieuwde Statistisch Jaarboek is verschenen in een
handzaam pocketformaat. Er is aandacht voor de hoofdlij-
nen van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Elk
hoofdstuk is voorzien van een korte inleidende tekst en re-
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levante tabellen. De verdeling naar onderwerpen in dit
nieuwe jaarboek stemt overeen met de indeling van de
CBS-databank StatLine.
Het boek is verkrijgbaar via de reguliere boekhandel en de
Sdu Klantenservice.
Jaarlijks, 225 blz., € 18,50.
ISBN 90-357-2856-4. Kengetal A-26.

Statistisch bulletin
Het Statistisch bulletin verschijnt wekelijks met de meest
recente uitkomsten van alle statistische onderzoeken van
het CBS.
www.cbs.nl/publicaties

Bevolkingstrends: Statistisch kwartaalblad over de de-
mografie van Nederland
Bevolkingstrends houdt u op de hoogte van recente ont-
wikkelingen in de Nederlandse bevolking, zoals de ontwik-
kelingen rond relaties, het krijgen van kinderen, de
huishoudenssamenstelling, immigratie en emigratie, al-
lochtonen en autochtonen, en sterfte en doodsoorzaken.
Kwartaal, € 48,40 per jaar. ISSN 1571-0998. Kengetal B-15.
Te bestellen bij CBS afdeling verkoop, verkoop@cbs.nl,
Postbus 4481, 6401 CZ Heerlen.

Kennis en economie 2006
Kennis wordt tegenwoordig als de vierde productiefactor
gezien naast de traditionele factoren: land, arbeid en kapi-
taal. In de publicatie Kennis en economie 2001 staan de
uitkomsten van de R&D-enquête over 1999 centraal. Naast
de vergelijking met Nederlandse gegevens van voorgaan-
de jaren, worden de uitkomsten ook in een internationaal
perspectief geplaatst: de cijfers van andere landen binnen
de EU en de OESO worden hier ook gepresenteerd.
Jaarlijks, € 32,00. ISBN 90-357-1606 X. Kengetal K-300.
Te bestellen bij CBS afdeling verkoop, verkoop@cbs.nl,
Postbus 4481, 6401 CZ Heerlen.

Nationale Rekeningen
Deze publicatie geeft een compleet overzicht van de stand
en de ontwikkeling van onze economie. Bevat gedetailleer-
de gegevens over de bedrijfstakken, over groepen produc-
ten en over ondernemingen, huishoudens en de overheid.
Jaarlijks, ca. 300 blz., € 45,50. ISSN 0168-3489. Kengetal
P-2.
Te bestellen bij CBS afdeling verkoop, verkoop@cbs.nl,
Postbus 4481, 6401 CZ Heerlen.

Teletekst
Conjunctuurinformatie en de meest recente CBS-persbe-
richten staan op pagina 506 en 507 van NOS-Teletekst.

Internet
De CBS-website is te bereiken via http://www.cbs.nl. De
site bevat statistische kerncijfers over de Nederlandse sa-
menleving. Actuele statistische uitkomsten staan in pers-
berichten die kunnen worden gedownload.

StatLine
StatLine is de gratis elektronische centrale databank van
het CBS. In StatLine vindt u statistische informatie in de
vorm van tabellen, teksten en grafieken.
Alle resultaten kunt u bekijken, printen of exporteren.
StatLine bevat tevens tijdreeksen over vele maatschappe-
lijke en economische onderwerpen, over de regio en de
conjunctuur. U kunt StatLine vinden op onze website:
http://www.cbs.nl of direct via: http://statline.cbs.nl

Webmagazine
In het Webmagazine zijn de afgelopen drie maanden on-
der meer de volgende artikelen verschenen:

• Meer tijdelijk werk door Poolse werknemers (25 sep-
tember)

• Banengroei het grootst in Flevoland en Gelderland (18
september)

• Arbeidsgehandicapten minder actief op arbeidsmarkt
(11 september)

• Meer vraag naar flexibele arbeid (11 september)
• Steeds meer vrouwen financieel onafhankelijk (4 sep-

tember)
• Kinderopvang vaak door familie en vrienden (28 augus-

tus)
• Voltijders werken in halve eeuw fors minder (28 augus-

tus)
• Reëel beschikbaar inkomen vier jaar achtereen gedaald

(14 augustus)
• Veel studenten studeren langer dan leerrechtentermijn

(7 augustus)
• Steeds meer hoogopgeleide 55-plussers (31 juli)
• Aantal stakingen meer dan verdubbeld in 2005 (17 juli)
• CAO-loonstijging loopt op in tweede kwartaal (10 juli)

Het Webmagazine verschijnt wekelijks op maandagoch-
tend tien uur op de CBS-website. Het meest recente web-
magazine is te vinden op de homepage van het CBS. Een
overzicht van alle webmagazine artikelen vindt u door op
de homepage van het CBS te klikken op ‘Publicaties’ en
dan te kiezen voor ‘Webpublicaties’

Zie voor overzicht van alle publicaties: www.cbs.nl.
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