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Het effect van ontslag van de man op zijn
scheidingskans
Johan van Rooijen & Ruben van Gaalen*

In het onderzoek werd de invloed van ontslag van mannelijke werknemers op hun
scheidingskans bestudeerd. Daarvoor werd gebruikgemaakt van gegevens uit het
Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het
SSB is een stelsel van onderling gekoppelde bestanden, voornamelijk gebaseerd op
registraties. Het uitgangsbestand voor dit onderzoek vertegenwoordigde 81.134
gehuwde mannelijke werknemers, waarvan 39.674 via een ontslagvergunning
(verleend door het UWV WERKbedrijf) werden ontslagen in de periode 2004 tot en
met 2007. In de gegevens van het UWV WERKbedrijf wordt onderscheid gemaakt
tussen ontslag om bedrijfseconomische redenen (31.482), ontslag op persoonlijke
gronden (1.370) en ontslag in verband met ziekte (6.822). Aan dit bestand werden
diverse bestanden uit het SSB gekoppeld, zodat achtergrondgegevens over de man‐
nen en hun partners werden toegevoegd en de huwelijkssituatie gedurende drie jaar
na ontslag kon worden gevolgd. Logistische regressieanalyse liet zien dat ontslag op
persoonlijke gronden en ontslag vanwege langdurige ziekte samengaan met sterk
verhoogde scheidingskansen. Die scheidingskansen nemen nog verder toe als de
man een inkomensachteruitgang ondergaat. Bedrijfseconomisch ontslag heeft geen
noemenswaardige invloed op de scheidingskans indien de gedupeerde werknemer
zijn inkomenspositie snel weet te herstellen. Deze bevindingen zijn verenigbaar
met de ideeën van Oppenheimer, die betoogt dat mannen die in mindere mate vol‐
doen aan de norm van kostwinner dan wel een onzekere carrière hebben, minder
aantrekkelijke partners zijn.
Inleiding
De afgelopen decennia zijn de levenslooppatronen van zowel Nederlandse man‐
nen als vrouwen sterk veranderd. Op het gebied van arbeidsmarktgedrag is met
name de enorme toename in arbeidsparticipatie van vrouwen opmerkelijk. De
netto arbeidsparticipatie van vrouwen van 25 tot 45 jaar steeg tussen 1971 en
2012 van 23% naar 76% (Van Gaalen et al., 2013). Vooral getrouwde vrouwen
zijn veel meer gaan werken. Deze ontwikkeling is gepaard gegaan met veranderin‐
gen in opvattingen: in 1965 stond 84% van de Nederlandse bevolking negatief
tegenover werken van vrouwen met schoolgaande kinderen, terwijl dit percentage
*
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in 1997 nog maar 18% bedroeg (SCP, 1998). Een andere levensloopdimensie die
sterk is veranderd, is relatievorming en -ontbinding. Er wordt minder en later
getrouwd, vaker ongehuwd samengewoond en veel vaker gescheiden (Garssen,
2003; Harmsen, 2008; CBS, 2011; De Graaf, 2011).
Door sommigen werden de veranderde relatiepatronen toegeschreven aan veran‐
deringen in waardenstelsels, met name individualisering en secularisatie (bijv.
Lesthaeghe, 1983; Van de Kaa, 1987; Thornton, 1989). Ook in Nederland sugge‐
reren veranderde scheidingsmotieven dat een normalisatie van scheiding heeft
plaats gevonden (De Graaf & Kalmijn, 2006). De Graaf en Kalmijn (2006) betogen
dat deze veranderingen in motieven toe te schrijven zijn aan een verlaagde schei‐
dingsdrempel. Door die verlaagde drempel zijn ook minder ernstige problemen
aanleiding geworden om te scheiden. Ernstige scheidingsmotieven, zoals geweld
en ontrouw, zijn minder prominent geworden, terwijl geschillen over het vorm‐
geven van de relatie en de werk(verdeling), en over opvoedstijlen ten aanzien van
gezamenlijke kinderen een grotere rol zijn gaan spelen. De situatie waarin karak‐
ters blijvend botsen of wanneer één of beide partners in toenemende mate per‐
soonlijke problemen hebben, vergroot de kans op relatieontbinding meer dan
vroeger.
Naast veranderingen in waardestelsels is de toegenomen economische onafhan‐
kelijkheid van vrouwen vaak opgevoerd als een belangrijke oorzaak van de toege‐
nomen scheidingskansen in westerse landen. De argumentatie is dat economische
onafhankelijkheid van vrouwen de financiële voordelen van het huwelijk verklei‐
nen en de financiële barrières voor scheiding verlagen (bijv. Becker, 1981). Onder‐
zoek naar relatie-beëindiging is daarom traditioneel gericht geweest op de vrouw.
Uit dergelijk onderzoek in Nederland, maar ook in andere westerse landen is ech‐
ter gebleken dat de economische onafhankelijkheid van de vrouw op zichzelf geen
sterk effect heeft op de scheidingskans. Daarentegen is de bijdrage van de vrouw
aan het huishoudinkomen wel van belang: als deze groter is dan de bijdrage van
de man, neemt de scheidingskans toe (Manting & Loeve, 2004; Kalmijn et al.,
2007).
Oppenheimer (1988; 1994) bekritiseerde de sterke focus op de economische posi‐
tie van vrouwen en stelde dat de economische positie van de man nog steeds van
groot belang is. Zij betoogde dat mannen die in mindere mate voldoen aan de
norm van kostwinner, minder aantrekkelijke partners zijn met het oog op de kos‐
ten van een huishouden (kostwinnerhypothese). Daarnaast stelde zij dat mannen
met een onzekerder carrière eveneens minder aantrekkelijke partners zijn van‐
wege het onzekere financiële evenals sociale toekomstperspectief (onzekerheids‐
hypothese). De hypotheses van Oppenheimer zijn gestaafd in onderzoek naar
relatievorming: lager inkomen en lagere economische status van de man blijken
de kans op relatievorming te verkleinen (Kalmijn, 2011). De sterkte van de
samenhang is wel afhankelijk van culturele factoren. In meer traditionele samen‐
levingen is deze sterker dan in meer progressieve samenlevingen. Ook onderzoek
naar de scheidingskans heeft resultaten opgeleverd die de ideeën van Oppenhei‐
mer ondersteunen: de scheidingskans neemt af naarmate de man meer verdient
(Manting & Loeve, 2004; Kalmijn et al., 2007) terwijl baanverlies en werkloosheid
van de man de scheidingskans verhogen (Manting, 2006; Doiron & Mendolia,
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2011). Ook Ruggles (1997) constateerde dat scheidingskansen gevoeliger zijn
voor de economische positie van de man dan van de vrouw.
Een gebeurtenis die ingrijpende gevolgen kan hebben voor de economische posi‐
tie van de man, is een onvrijwillig ontslag (Mooi-Reçi, 2008; Van Gaalen, 2012).
Daarom mag verwacht worden dat ontslag gepaard gaat met een verhoogde schei‐
dingskans. In dit onderzoek wordt de invloed van ontslag van de man op de echt‐
scheidingskans bestudeerd aan de hand van gegevens van het UWV Werkbedrijf
over verleende ontslagvergunningen. Het UWV Werkbedrijf onderscheidt drie
ontslagredenen: ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag op persoon‐
lijke gronden en ontslag wegens langdurige ziekte. Ontslag om bedrijfseconomi‐
sche redenen is in principe het gevolg van exogene omstandigheden (Keith &
McWilliams, 1995; Doiron & Mendolia, 2011). De productiecapaciteit van het
bedrijf moet worden beperkt als gevolg van ontwikkelingen op de afzetmarkt.
Werknemers worden vervolgens geselecteerd voor ontslag aan de hand van een
afspiegelingsprincipe. Het ontslag ligt dus in principe buiten de invloedssfeer van
de gedupeerde werknemer. Daarentegen spelen bij ontslag op persoonlijke gron‐
den en ontslag vanwege langdurige ziekte persoonskenmerken een rol. Een
belangrijke meerwaarde van de informatie over de ontslagreden is dus dat deze
inzicht kan geven in de mate waarin het ontslag op zich dan wel onderliggende
persoonskenmerken de scheidingskans beïnvloeden. Dit was in eerder onderzoek
niet mogelijk, waardoor minder inzicht ontstond in de aard van de samenhang
tussen arbeids- en relatieproblemen (Manting, 2006). Het is aannemelijk dat een
snel herstel van de economische positie na een ontslag de negatieve effecten van
dat ontslag zullen beperken. Daarom wordt in dit onderzoek ook in aanmerking
genomen of sprake was van een inkomensval na het ontslag.
De theorieën van Oppenheimer dienen als uitgangspunt voor dit onderzoek. Als
ontslag gepaard gaat met een inkomensdaling omdat de man zijn inkomens‐
positie niet snel weet te herstellen, dan voldoet de man in mindere mate aan de
norm van kostwinner. Dit zal een verhoogde scheidingskans tot gevolg hebben.
Het ontslag van de man zal bovendien onzekerheid met zich meebrengen ten
aanzien van het financiële evenals sociale toekomstperspectief. Die onzekerheid
zal de scheidingskans eveneens verhogen. Indien het ontslag deels aan persoons‐
kenmerken kan worden toegeschreven, dus in geval van ontslag op persoonlijke
gronden of vanwege langdurige ziekte, zal de onzekerheid en bijgevolg de schei‐
dingskans groter zijn dan wanneer dit niet het geval is. Deze redenering levert de
volgende hypothese op:
Hypothese: Gehuwde mannen die ontslagen worden ervaren een grotere kans op
relatiebeëindiging dan gehuwde mannen die niet ontslagen worden. De gevolgen
van ontslag zijn sterker indien het ontslag deels aan persoonskenmerken kan
worden toegeschreven, dus in geval van ontslag op persoonlijke gronden of van‐
wege langdurige ziekte. De gevolgen van ontslag zijn ook sterker als het ontslag
gepaard gaat met een inkomensdaling.
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Methode
Data
De onderzoekspopulatie bestond uit getrouwde mannelijke werknemers van wie
het dienstverband in de periode 2004-2007 werd beëindigd via een ontslag‐
vergunning van het UWV WERKbedrijf en die gedurende de drie jaren volgend
op het jaar van ontslag in Nederland verbleven. Een controlegroep bestond uit
een aselect gekozen groep getrouwde mannelijke werknemers die niet via een ont‐
slagvergunning waren ontslagen (aantallen uniform verdeeld over de jaren
2004-2007). Vastgesteld werd of een scheiding optrad in de periode tot drie jaar
na het ontslagjaar (in het geval van de controlegroep wordt hiermee gedoeld op
het uitgangsjaar). Twee voorbeelden ter verduidelijking: de huwelijkssituatie van
de in 2004 ontslagen en niet-ontslagen mannen werd in 2005-2007 gevolgd, ter‐
wijl de huwelijkssituatie van de in 2007 ontslagen en niet-ontslagen mannen
werd gevolgd in de periode 2008-2010. Het uitgangsbestand werd verrijkt met
diverse gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS. Het SSB is
een uitgebreid stelsel van onderling gekoppelde registers en enquêtes met uiteen‐
lopende gegevens over onder meer personen, huishoudens, uitkeringen, banen,
onderwijs, voertuigen en woningen (CBS, 2006; Bakker, 2008). Het uiteindelijke
bestand is beschreven in tabel 1. De volgende opmerkingen dienen ter verduidelij‐
king. Of een daling optrad in het persoonlijk inkomen van de man, werd bepaald
door vast te stellen of de man in het jaar na ontslag ten opzichte van het jaar voor
ontslag was gedaald in de percentielverdeling van het persoonlijk inkomen zoals
die gold voor de gehele Nederlandse bevolking. Het was niet mogelijk om de
metingen van het inkomen dichterbij het ontslagmoment te kiezen, omdat de
inkomensgegevens zijn gebaseerd op de inkomstenbelasting en bijgevolg jaarge‐
gevens betreffen. In de analyse wordt ook gecontroleerd voor andere uit de litera‐
tuur bekende determinanten van echtscheiding (Kalmijn, 2005; 2011). Zoals aan‐
gegeven verlaagt een hogere bijdrage van de man aan het huishoudinkomen de
scheidingskans. Het niet hebben van een koophuis of thuiswonende kinderen ver‐
lagen de drempel om te scheiden. Een groter leeftijdsverschil van de partners en
een kortere relatieduur verhogen eveneens de scheidingskans. Andere controle‐
variabelen zijn het totale huishoudinkomen, en de herkomstgroepering en de
leeftijd van de man. Het huishoudinkomen in het jaar voor het ontslagjaar werd
bepaald door het persoonlijk inkomen van de man en zijn partner bij elkaar op te
tellen.
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Tabel 1

Beschrijving van het bestand dat ten grondslag lag aan de analyses
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Tabel 1

(Vervolg)
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Analyse
Allereerst werden enkele eenvoudige beschrijvende statistieken gemaakt om de
samenhang tussen ontslagreden en de scheidingsfrequentie evenals tussen ont‐
slagreden en inkomensdaling te tonen. Vervolgens werd het databestand geanaly‐
seerd met logistische regressieanalyse (Norusis & SPSS, 1994). Daarbij was het al
dan niet optreden van een scheiding de afhankelijke variabele. Er werden drie
modellen geschat. In het eerste model werd de ontslagvariabele opgenomen even‐
als alle controlevariabelen behalve de variabele die aangeeft of een daling is opge‐
treden in het persoonlijk inkomen van de man. Die variabele werd in het tweede
model toegevoegd. In het derde model werd de interactieterm ontslag x inko‐
mensdaling nog toegevoegd.
Resultaten
Tabel 2, kolom 1, toont de mediane verandering in inkomenspositie van manne‐
lijke werknemers. Er is gekozen voor de mediane waarde (middelste waarde na
rangschikking op grootte) in plaats van de gemiddelde waarde omdat deze in veel
mindere mate door uitbijters wordt beïnvloed. Zoals verwacht ervaren ontslagen
werknemers, in tegenstelling tot niet-ontslagen werknemers, een daling in inko‐
menspositie. Deze daling is veruit het sterkst in geval van ontslag in verband met
ziekte. Tabel 2, kolom 2, geeft de scheidingsfrequenties. Wat opvalt, is dat de
scheidingsfrequentie van bedrijfseconomisch ontslagenen nauwelijks verschilt
van die van de controlegroep. Daarentegen gaan ontslag vanwege langdurige
ziekte en ontslag op persoonlijke gronden gepaard met een substantieel hogere
scheidingsfrequentie. Met name het effect van persoonlijk ontslag is zeer sterk.
De resultaten van de logistische regressieanalyses zijn weergegeven in tabel 3. We
kijken achtereenvolgens naar model 1, 2 en 3 en allereerst naar het effect van de
twee variabelen waar het in essentie om draait: ontslag en het al dan niet onder‐
vinden van een inkomensdaling. Model 1 laat zien dat ontslag wegens ziekte en
persoonlijk ontslag de scheidingskans sterk verhogen. De coëfficiënten zijn
betrekkelijk groot en zeer significant. Het effect van bedrijfseconomisch ontslag

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2013 (29) 4

419

Dit artikel van Boom Lemma Tijdschriften is gemaakt voor de Rijksoverheid

Johan van Rooijen & Ruben van Gaalen

Tabel 2

Verandering in inkomenspositie, uitgedrukt als verschil tussen positie
in de percentielverdeling in het jaar voor en na het ontslagjaar
(kolom 1) en percentage mannelijke werknemers dat een scheiding
meemaakt (kolom 2)
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is beperkt, gegeven de kleine en ternauwernood significante coëfficiënt. In
model 2 wordt het al dan niet ondervinden van een daling in persoonlijk inkomen
toegevoegd. Wat opvalt, is dat een inkomensdaling gepaard gaat met een licht
verhoogde scheidingskans. Wat daarnaast opvalt, is dat het effect van bedrijfseco‐
nomisch ontslag in model 2 niet meer significant is. Het effect van bedrijfsecono‐
misch ontslag (model 1) loopt dus via een daling in inkomen (model 2). Met
andere woorden, mannen die na bedrijfseconomisch ontslag snel hun inkomens‐
positie herstellen, ondervinden geen verhoogde scheidingskans. In model 3 wor‐
den ten slotte de interactie-termen ontslag x inkomensdaling toegevoegd. Deze
blijken alle insignificant. Dat wil zeggen dat het effect van een inkomensdaling
even sterk is voor niet-ontslagenen en de verschillende categorieën ontslagenen.
Om de abstracte gegevens uit tabel 3 wat tot leven te wekken is het aardig om
enkele concrete kansen uit te rekenen aan de hand van de geschatte parameters.
Nemen we een mannelijke werknemer met kenmerken die overeenkomen met de
referentie-categorieën, dan komen we op een scheidingskans van 4,0%. Eenzelfde
type man dat echter op persoonlijke gronden wordt ontslagen, ondervindt een
scheidingskans van 8,9%. Als daarbij bovendien een inkomensdaling optreedt,
neemt de scheidingskans toe tot 9,9%.
Nu doorlopen we de effecten van de controlevariabelen, aangezien deze ook inte‐
ressante informatie bevatten. Allereerst de bijdrage van de man aan het huis‐
houdinkomen. Er is sprake van een duidelijke relatie: hoe hoger de bijdrage van de
man, des te kleiner de kans op scheiding. Opvallend is dat het huishoudinkomen
zelf geen significant effect heeft op de scheidingskans. Het bewonen van een
koophuis verlaagt de scheidingskans. Het hebben van thuiswonende kinderen
heeft geen noemenswaardig effect. Een groter verschil in leeftijd van de partners
verhoogt de scheidingskans en een langere duur van de relatie verlaagt deze. Tot
slot speelt herkomst een rol. In vergelijking met een autochtone achtergrond gaat
een Marokkaanse herkomst gepaard met een lagere scheidingskans. Werknemers
met als herkomst Suriname, Nederlandse Antillen/Aruba of Overige niet-westerse
landen ervaren juist een grotere scheidingskans.
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Tabel 3

Effecten van persoons-, relatie- en werkkenmerken van gehuwde
mannelijke werknemers (gemeten in 2004-2007; n = 81.134) op hun
scheidingskans (gemeten in de drie jaar volgend op het ontslag),
bepaald met logistische regressieanalyse
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Tabel 3

(Vervolg)
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Discussie
In dit onderzoek bestudeerden we de invloed van verschillende vormen van ont‐
slag van de mannelijke werknemer op de huwelijksstabiliteit. Allereerst bleek dat
bedrijfseconomisch ontslag geen noemenswaardig effect heeft op de scheidings‐
kans tenzij het ontslag gepaard gaat met een daling in inkomsten. In tegenstelling
tot bedrijfseconomisch ontslag verhogen ontslag op persoonlijke gronden en ont‐
slag in verband met ziekte de scheidingskans ook als er geen daling in inkomsten
optreedt. Hiermee wordt de hypothese die aan deze studie ten grondslag lag,
goeddeels bevestigd. De bevindingen zijn dus verenigbaar met de ideeën van
Oppenheimer: de man wiens ontslag deels te herleiden is tot persoonlijke ken‐
merken (persoonlijk ontslag en ontslag vanwege ziekte) dan wel die zijn inko‐
menspositie niet weet te herstellen, zal een onzeker toekomstperspectief op‐
roepen dan wel in verminderde mate voldoen aan de norm van kostwinner en
derhalve een minder aantrekkelijke partner zijn. Een en ander wil overigens niet
zeggen dat de bevindingen de ideeën van Oppenheimer onomstotelijk bewijzen.
Per slot van rekening kunnen andere theorieën eveneens in overeenstemming
zijn met de resultaten van dit onderzoek. Er kan bovendien sprake zijn van onge‐
meten kenmerken die de relatie tussen ontslag en scheidingskansen beter verkla‐
ren.
De resultaten van dit onderzoek komen sterk overeen met een soortgelijk onder‐
zoek dat werd uitgevoerd op basis van het Brits Huishoudens Panel (Doiron &
Mendolia, 2011). Doiron en Mendolia constateerden dat bedrijfseconomisch ont‐

422

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2013 (29) 4

Dit artikel van Boom Lemma Tijdschriften is gemaakt voor de Rijksoverheid

Het effect van ontslag van de man op zijn scheidingskans

slag weinig effect heeft, terwijl persoonlijk ontslag evenals het niet verlengen van
tijdelijke contracten de kans op relatieontbinding significant verhogen. Zij sugge‐
reren dat persoonlijk ontslag en het niet verlengen van tijdelijke contracten, in
tegenstelling tot bedrijfseconomisch ontslag, een signaalfunctie hebben: zij geven
negatieve informatie over de verwachte toekomstige baten van de relatie. De
overeenkomsten tussen de resultaten van dit onderzoek en het onderzoek van
Doiron en Mendolia zijn eigenlijk nog opmerkelijker als de verschillen in onder‐
zoeksopzet in aanmerking worden genomen. Enkele belangrijke verschillen zijn:
(1) dit onderzoek was gebaseerd op administratieve gegevens en bijgevolg grote
aantallen waarnemingen, terwijl het aantal waarnemingen in het onderzoek van
Doiron & Mendolia beperkt was door het gebruik van een panel survey; (2) er
werd gebruikgemaakt van verschillende analysetechnieken; (3) Doiron en Mendo‐
lia hadden de beschikking over gegevens met betrekking tot niet-verlengde tijde‐
lijke contracten. Dergelijke informatie is in dit onderzoek niet gebruikt, omdat
het SSB deze informatie pas vanaf verslagjaar 2007 bevat. Het laatste is overigens
ook direct een tekortkoming van dit onderzoek. De controlegroep die voor dit
onderzoek gebruikt werd, zal namelijk onder meer werknemers vertegenwoordi‐
gen wiens tijdelijke contract niet werd verlengd. Dit neemt niet weg dat de over‐
eenkomstige resultaten van de twee onderzoeken de betrouwbaarheid van de
bevindingen verhogen.
Men kan zich overigens met recht afvragen of de causale verbanden niet anders
liggen dan hier wordt verondersteld. We gaan er namelijk vanuit dat ontslag de
scheidingskans vergroot. Er zijn echter studies die suggereren dat ook het omge‐
keerde geldt: scheiding vergroot de kans op neerwaartse mobiliteit voor mannen
(Kalmijn, 2005). Voor de onderzoekspopulatie in deze studie geldt natuurlijk dat
het ontslag voorafgaat aan een eventuele scheiding. Daarmee is het veel waar‐
schijnlijker dat het ontslag de scheiding veroorzaakt. Het kan echter niet worden
uitgesloten dat de relatieproblemen begonnen voor het ontslag en uiteindelijk
zowel het ontslag als de scheiding tot gevolg hadden. Helaas zijn gegevens over de
start van relatieproblemen niet voorhanden. Niettemin zou het meerwaarde heb‐
ben om in een vervolgonderzoek het omgekeerde te doen: cohorten gescheiden
werknemers volgen om de effecten van scheiding op de arbeidspositie in kaart te
brengen.
Tegenwoordig kiezen veel meer mensen voor ongehuwd samenwonen in plaats
van voor het huwelijk. Dit onderzoek was uitsluitend gericht op de stabiliteit van
het huwelijk. Bekend is dat samenwonende stellen doorgaans minder traditionele
waarden hebben ten aanzien van rollen van mannen en vrouwen (Liefbroer,
1991; Brines & Joyner, 1999; Kalmijn et al., 2007). De inkomensverdeling is in
geval van samenwonende stellen ook minder scheef (Manting & Loeve, 2004).
Het is dus maar de vraag of de verbanden die in dit onderzoek zijn vastgesteld
voor gehuwde werknemers, ook gelden voor de relaties van samenwonende werk‐
nemers. Vervolgonderzoek op basis van de gegevens van het UWV WERKbedrijf
in combinatie met gegevens uit het SSB kan hier licht op werpen.
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