
 

 

De levensloop van jongvolwassenen 18-36 jaar 

Jongvolwassenen over hun loopbaan, arbeidsethiek, 
levenslang leren en tijdskrediet 

 

 

MARK ELCHARDUS EN WENDY SMITS 

Vakgroep Sociologie 
Onderzoeksgroep TOR 

Vrije Universiteit Brussel 

1 De huidige arbeidssituatie van jongvolwassenen _____________________2 

2 Loopbaanperspectieven _____________________________________________7 
2.1 De flexibele loopbaan_________________________________________________7 
2.2 De ambitieuze loopbaan ______________________________________________8 
2.3 Verwachtingen met betrekking tot de loopbaan ________________________9 
2.4 Vier types loopbaanperspectieven ___________________________________ 12 

3 Globaal beeld van de loopbaanperspectieven ________________________21 

4 Levenslang leren en tijdskrediet ____________________________________23 
4.1 Levenslang leren ___________________________________________________ 23 
4.2 Het volgen van een bijkomende opleiding____________________________ 24 
4.3 Het volgen van een bijscholing in de toekomst _______________________ 27 
4.4 Tijdskrediet ________________________________________________________ 29 

5 Toeleiding naar de loopbaan________________________________________36 

6 Gender, levensfase en loopbanen ___________________________________40 
6.1 De aanpassing van loopbaanperspectieven van mannen en vrouwen in 

functie van hun vooropgesteld levenspad____________________________ 40 
6.2 Invloed van leeftijd en gezinsvorming op de loopbaanperspectieven ___ 42 

7 Samenvatting van de loopbanen ____________________________________49 

8 Bijlage_____________________________________________________________51 

9 Bibliografie ________________________________________________________55 
 

 

 

 



Het onderzoeksproject “de levensloop van jongvolwassenen” is het vierde project 
binnen een samenwerkingsverband tussen P&V, Knack, Le Vif/L’express, de 
RTBF en de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Het eerste 
project onderzocht in 2001 de solidariteitsgevoelens van Vlamingen en hun 
steun voor het sociaal zekerheidsstelsel. In 2002 werd de samenwerking 
voortgezet met een onderzoek bij Belgen naar de eindeloopbaanproblematiek. 
Dit onderzoek verliep in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken. Het 
derde project onderzocht de opinies over de toepassingen van genetica.  

In dit project gingen we in het eerste deelrapport nader in op de levensloop van 
jongvolwassenen en in het tweede deelrapport onderzochten we hun 
verwachtingen en toekomstplannen met betrekking tot de private levenssfeer, 
met name het gaan samenwonen, het kopen van een woning, het krijgen van 
kinderen, enz. 

In dit derde deelrapport over de levensloop van jongvolwassenen wordt dieper 
ingegaan op de publieke levenssfeer met aandacht voor het huidige en 
toekomstige school- en beroepsleven van jongvolwassenen tussen 18 en 36 jaar 
oud. Het betreft thema’s als levenslang leren, tijdskrediet en de keuze voor 
verschillende soorten loopbanen. 

Na een korte schets van de arbeidsmarktsituatie waarin de jongvolwassenen 
zich bevinden, gaan we op zoek naar de verschillende types loopbanen die de 
jongvolwassenen voor ogen hebben (secties 1, 2 en 3). 

In de vierde sectie wordt gekeken naar de toekomstplannen met betrekking tot 
het levenslang leren en het opnemen van tijdskrediet of het nemen van 
loopbaanonderbreking. Bovendien is het interessant te kijken of deze elementen 
beïnvloed worden door de loopbaanperspectieven en de arbeidsethiek. 

Tenslotte belichten we de elementen die de toeleiding naar een bepaald 
loopbaanperspectief bevorderen. Zo bekijken we of er genderverschillen zijn, 
regionale verschillen en verschillen naar onderwijsniveau en beroepssituatie. 
Ook de leeftijd en de levensfase van jongvolwassenen kunnen een rol spelen in 
de keuze voor een bepaalde loopbaan. Van de arbeidsethiek verwachten we 
eveneens dat het een invloed uitoefent op de voorkeur voor een bepaald type 
loopbaan. Als laatste beïnvloedende factoren onderzoeken we welke rol de 
reeds eerder (deelrapport 2) vastgestelde “egobetrokken” en “familiebetrokken” 
levenspaden spelen in de keuze of voorkeur voor een bepaald 
loopbaanperspectief. Het zou immers kunnen dat jongvolwassenen hun 
loopbaanperspectieven aanpassen met als doel hun vooropgesteld levenspad 
vooralsnog te kunnen verwezenlijken. 

 

1 De huidige arbeidssituatie van jongvolwassenen 

Meer dan zes op de tien jongvolwassenen (18 tot 36) werkt in het statuut van 
arbeider of bediende en acht procent als zelfstandige. Één op tien is werkloos 
of op zoek naar zijn of haar eerste job. 18% van de jongvolwassenen studeert 
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nog. Daarnaast zijn er nog drie kleinere groepen, namelijk de huisvrouwen of 
huismannen (2%), de zieken, werkonbekwamen of invaliden (1%) en de 
personen die op het moment van de bevraging loopbaanonderbreking nemen 
(1%). 

 

TABEL 1-1: VERDELING VAN DE ARBEIDSSTATUUTTYPES (%) 
 N % 
Arbeiders 1086 24.4 
Bedienden 1607 36.1 
Zelfstandigen 352 7.9 
Studenten 798 17.9 
Werkloos, op zoek naar eerste job 445 10.0 
Huisvrouw of –man 73 1.6 
Ziek, invalide of werkonbekwaam 55 1.2 
Loopbaanonderbreking  39 0.9 
Total 4456 100.0 

 

Het percentage jongeren dat nog nooit gewerkt heeft, hangt uiteraard samen 
met het arbeidsstatuut (zie tabel 1-2).  

 

TABEL 1-2:  PERCENTAGE JONGEREN DAT NOG NOOIT GEWERKT HEEFT NAAR 

ARBEIDSSTATUUTTYPE 
 Rijpercentages Kolompercentages 
 Al gewerkt Nog nooit 

gewerkt 
Nog nooit gewerkt 

Arbeiders 100.0 0.0 0.0 
Bedienden 100.0 0.0 0.0 
Zelfstandigen 100.0 0.0 0.0 
Studenten 8.6 91.4 78.0 
Werkloos, op zoek naar eerste job 76.3 23.7 15.6 
Huisvrouw of -man 63.9 36.1 4.2 
Ziek, invalide of werkonbekwaam 74.1 25.9 2.2 
Loopbaanonderbreking 100.0 0.0 0.0 
Totaal 84.9 15.1 100.0 

χ²=3003.9; df=7; p=0.00 

 

15% van alle jongvolwassenen heeft nog nooit gewerkt. De jongeren die nog 
geen werkervaring opdeden, zijn vanzelfsprekend oververtegenwoordigd bij de 
studenten en de werklozen en bij de jongeren die op zoek zijn naar hun eerste 
job. Meer dan negen op de tien studenten en bijna een kwart (24%) van de 
werklozen en van degenen die op zoek zijn naar hun eerste job, hebben nog 
nooit gewerkt. Van de huisvrouwen en de zieken, invaliden of 
werkonbekwamen heeft respectievelijk 36% en 26% nog nooit gewerkt. Anders 
gezegd is 78% van diegenen die nog nooit gewerkt hebben zijn student, 16% 
is werkloos,  4% is huisvrouw en 2% is ziek of werkonbekwaam. 
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Van de jongvolwassenen die reeds zijn afgestudeerd en zijn ingetreden op de 
arbeidsmarkt1, kunnen we de tijdspanne berekenen tussen het beëindigen 
van de studies en het vinden van de eerste job (zie tabel 1-3).  

 

TABEL 1-3: TIJDSPANNE TUSSEN AFSTUDEREN EN INTREDE OP DE ARBEIDSMARKT (ENKEL 

DIEGENEN DIE REEDS ZIJN AFGESTUDEERD EN ZIJN INGETREDEN OP DE 

ARBEIDSMARKT – N=3065) 
 Percentage 
Intrede op arbeidsmarkt vóór het afstuderen 8.6 
In het zelfde jaar afgestudeerd en beginnen werken  65.2 
Een jaar na het afstuderen beginnen werken 17.9 
Twee jaar of langer na afstuderen beginnen werken 8.2 
Totaal 100.0 

 

Bijna twee derde van de jongvolwassenen begint in het jaar van afstudereren 
te werken. 18% doet zijn intrede op de arbeidsmarkt een jaar later en bij 8% 
duurt het twee jaar of langer. Er is eveneens een groep jongeren die reeds is 
beginnen werken tijdens de studies. 9% heeft zijn intrede op de arbeidsmarkt 
gedaan voordat de studies waren afgerond. Globaal genomen is 26.1% van de 
jongvolwassenen minstens een jaar werkloos of niet werkend na het  
afstuderen. Een lange periode van inactiviteit, volgend op de studies, is dus 
zeker geen uitzondering meer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 1-4: TIJDSPANNE TUSSEN AFSTUDEREN EN INTREDE OP DE ARBEIDSMARKT NAAR 

ACHTERGRONDKENMERKEN 
 Intrede op 

arbeids-
markt voor 
afstuderen 

In zelfde 
jaar 

afgestu-
deerd en 
beginnen 

1 jaar na 
afstuderen 

beginnen 
werken 

2 jaar of 
meer na 

afstuderen 
beginnen 

werken 

                                          
1  Het gaat om 65.7% van de hele steekproef (n=3056)  

[4] 



werken 

Onderwijsniveau  (χ²=88.0; df=12; p=0.00)     
- Geen/lager onderwijs 7.7 58.8 15.7 17.8 
- Hoger TSO en BSO 8.3 65.0 18.1 8.6 
- Hoger ASO en KSO 9.9 55.5 24.5 10.2 
- Hogescholenonderwijs 8.0 72.6 15.2 4.2 
- Universitair onderwijs 10.9 66.0 19.3 3.8 
Geslacht  (χ²=0.62; df=3; p=0.89)     
- Man 8.5 65.5 17.5 8.4 
- Vrouw 8.8 64.9 18.3 7.9 
Statuut  (χ²=34.9; df=9; p=0.00)     
- Arbeiders 8.0 61.7 18.5 11.7 
- Bedienden 8.5 66.7 18.5 6.3 
- Zelfstandigen 10.9 68.3 13.9 6.9 
Regio (χ²=86.2; df=6; p=0.00)     
- Brussels hoofdstedelijk gewest 12.7 61.0 19.7 6.7 
- Vlaams gewest 7.4 70.1 16.8 5.7 
- Waals gewest 9.7 56.0 19.8 14.5 
Totaal 8.6 65.3 17.9 8.2 

 

Niet iedereen vindt even makkelijk werk of gaat even snel aan de slag (tabel 
1-4 en tabel 8-1). De factor die hierin de grootste rol speelt is het 
onderwijsniveau. Jongvolwassenen met een hogeschooldiploma of een 
diploma van de universiteit vinden het makkelijkst werk in het jaar dat ze 
afstuderen. Diegenen zonder diploma of met ten hoogste een diploma lager 
onderwijs doen of deden er het langst over om een job te vinden. De duur van 
de onderbreking tussen studies en werk heeft duidelijk vooral te maken met 
de moeilijkheidsgraad van het vinden van werk. Opvallend is ook dat jongeren 
met een diploma hoger algemeen of kunstsecundair onderwijs minder snel 
aan de slag geraken dan jongeren met een diploma hoger secundair technisch 
of beroepsonderwijs. Dit wijst er op dat het algemeen secundair onderwijs, in 
tegenstelling tot het secundair beroeps- of technisch onderwijs in mindere 
mate de taak vervult van een afstudeerrichting. Wie niet verder studeert dan 
secundair kiest beter voor een technische of beroepsopleiding.  

Een tweede belangrijk element dat de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt 
bepaalt, zijn de regionale verschillen. Na controle voor de andere factoren 
blijft er voornamelijk een verschil bestaan tussen Wallonië enerzijds en 
Vlaanderen en Brussel anderzijds. Waalse jongvolwassenen doen er opvallend 
langer over om in te treden op de arbeidsmarkt dan Vlaamse en Brusselse 
jongeren. Brusselse jongeren onderscheiden zich van Vlaamse en Waalse 
jongeren doordat ze frequenter al aan de slag zijn vooraleer ze hun diploma op 
zak hebben.  

Even interessant als de achtergrondkenmerken waarvoor verschillen worden 
opgetekend in de tijdspanne tussen afstuderen en de intrede op de 
arbeidsmarkt, zijn de kenmerken waarvoor er geen verschillen zijn. Zo zijn er 
geen verschillen naar geslacht. Mannen en vrouwen doen er even lang over 
om een job te vinden. Ook ander onderzoek bevestigt dat de genderverschillen 
op de arbeidsmarkt pas toenemen naarmate men gaat samenwonen met een 
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partner en kinderen krijgt (Bellet e.a., 2002). Er is eveneens geen verschil 
naar de functie die men momenteel uitoefent. De overgang van onderwijs naar 
arbeidsmarkt duurde even lang voor arbeiders, bedienden als voor 
zelfstandigen. De twee belangrijke factoren zijn het onderwijsniveau van de 
betrokkene en de economische conjunctuur van de regio. In Vlaanderen 
wacht 22.5% van de afgestudeerde jongvolwassenen minstens een jaar op een 
baan. In Wallonië is dat 34.3%. 

Aan werkbereidheid ontbreekt het de jongvolwassenen nochtans niet. Meer 
dan zeven op tien van hen (72%) is momenteel aan het werk. Een kwart (25%) 
werkt op het moment van de bevraging niet maar wil in de toekomst wel 
(terug) aan de slag. Vier procent werkt op het moment van de bevraging niet 
en wil of kan in de toekomst ook niet (terug) gaan werken. Van de 
leeftijdsgroep 18 tot 36 is er dus slechts 4% die niet werkt en ook niet wil 
werken of van plan is (terug) te gaan werken.   

 

TABEL 1-5: ARBEIDSINTENTIE VAN DE VERSCHILLENDE BEROEPSCATEGORIEËN 
 Rijpercentages Rijpercentage 
 werkt nu werkt nu 

niet, wil 
werken 

werkt nu 
niet, wil/ 
kan niet 
werken 

Nog nooit 
gewerkt 

Arbeiders 100.0 0.0 0.0 0.0 
Bedienden 100.0 0.0 0.0 0.0 
Zelfstandigen 100.0 0.0 0.0 0.0 
Studenten 6.3 82.5 11.2 91.4 
Werkloos, op zoek naar 1ste job 0.7 94.0 5.3 23.7 
Huisvrouw of –man 0.0 55.9 44.1 36.1 
Ziek, invalide of werkonbekwaam 0.0 63.5 36.5 25.9 
Loopbaanonderbreking 100.0 0.0 0.0 0.0 
Totaal 71.5 25.0 3.6 15.1 

 

Het merendeel van de jongvolwassenen dat nog studeert (83%), werkloos is of 
op zoek is naar een eerste job (94%), is van plan in de toekomst te gaan 
werken. De werkbereidheid is het grootst bij de jongeren die op zoek zijn naar 
hun eerste job. Slechts twee procent van hen stelt dat ze niet wil of kan gaan 
werken. Bij de werklozen loopt dat op tot 6%.  

De 4% van de onderzoeksgroep die niet werkbereid of -bekwaam is, 
concentreert zich uiteraard in bepaalde groepen. De werkbereidheid is het 
kleinst bij de huisvrouwen of –mannen en de zieken of werkonbekwamen. 
Meer dan een derde van de werkonbekwamen of zieken (37%) en 44% van de 
huisvrouwen en –mannen kan of wil niet (terug) gaan werken. Heel opvallend 
is wel dat iets meer dan één op tien studenten (11%) in de toekomst niet wil of 
kan gaan werken. Deze groep jongeren is samengesteld uit evenveel mannen 
als vrouwen. Ze willen vaker dan de studenten die wel willen gaan werken, 
verder studeren. 40% van de studenten die niet bereid zijn te gaan werken, 
wil verder studeren tegen 29% van de groep die wel wil gaan werken. Over het 
algemeen kunnen we voor de betrokken onderzoeksgroep spreken van een 
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zeer grote werkbereidheid. We komen daar later nog op terug (zie deel 4 over 
arbeidsethiek). 

 

 

2 Loopbaanperspectieven 

In dit deel gaan we dieper in op de loopbaanperspectieven van de 
jongvolwassenen. We onderzoeken de toekomstvisie van jongvolwassenen met 
betrekking tot hun arbeidsloopbaan. We beschrijven eerst een aantal 
aspecten van die visie, onder meer de ambitie en werkbetrokkenheid, alsook 
de gewen,ste of aanvaardbaar geachte mate van flexibiliteit, onderscheiden 
dan verschillende groepen die onderling verschillen in hun kijk op hun 
verdere loopbaan en gaan dan na welke andere kenmerken die onderscheiden 
groepen hebben.   

 

2.1 De flexibele loopbaan 

We legden de jongvolwassenen een aantal stellingen voor die peilden naar 
algemene kenmerken van de soort loopbaan die zij nastreven. Daaruit blijkt 
dat we een onderscheid kunnen maken tussen een ambitieuze loopbaan en 
een flexibele arbeidsloopbaan2. We bespreken eerst de houding ten opzichte 
van de flexibele loopbaan. De ambitieuze loopbaan komt daarna aan bod. 

 

 

 

 

 

TABEL 2-1: HOUDING TEN OPZICHTE VAN EEN FLEXIBELE ARBEIDSLOOPBAAN (%) 
 -- +/- ++ 

- Het is interessanter om geregeld van job te 
veranderen dan hetzelfde werk te blijven doen 

48.3 29.6 22.0 

- Ik zie mij niet mijn hele leven lang hetzelfde werk 
doen 

34.9 26.2 38.8 

- Ik zal tijdens mijn arbeidsloopbaan nog veel 
verschillende jobs uitoefenen 

39.2 38.0 22.8 

- Ik hoop ooit te kunnen zeggen dat ik 20 jaar of langer 
bij één en dezelfde werkgever heb gewerkt 

30.3 29.4 40.3 

- Ik denk mijn carrière te kunnen uitbouwen binnen 23.6 34.9 41.4 

                                          
2  Een hoofdcomponentenanalyse op de tien stellingen resulteerde in twee componenten. De 

eerste component die de carrièregerichte arbeidsloopbaan omvat, heeft een eigenwaarde 
van 3.13 en verklaart 31.3% van de variantie. De tweede component, die de flexibele 
arbeidsloopbaan omvat, heeft een eigenwaarde van 2.8 en verklaart 28.2% van da 
variantie. 
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hetzelfde bedrijf 

 

 

Een flexibele loopbaan wordt gekenmerkt door het veranderen van jobs, 
bedrijven en werkgever. Zij is tegengesteld aan een vaste loopbaan die wordt 
gekenmerkt door het aanhouden van dezelfde job en “trouw” aan hetzelfde 
bedrijf. Heel wat arbeidssociologen en managementspecialisten kondigen het 
einde van de vaste loopbaan aan (du Bois-Reymond e.a., 2001; te Poel, 1999; 
Beck, 2000). De tijd dat eenzelfde job werd aangehouden gedurende de 
volledige loopbaan en daarenboven uitgeoefend in het hetzelfde bedrijf of bij 
dezelfde werkgever, zou tot het verleden behoren. Over de aantrekkelijkheid 
van dat perspectief zijn de ondervraagde jongvolwassenen sterk verdeeld, met 
toch wat meer tegen- dan voorstanders van de flexibele loopbaan. Een 
betrekkelijk groot deel van de jongeren wil geen flexibele loopbaan. Zo vindt 
48% van de jongeren het niet interessanter geregeld van job te veranderen in 
de plaats van altijd hetzelfde werk te blijven doen. Vier op de tien 
jongvolwassenen hoopt zelfs ooit te kunnen zeggen dat ze minstens 20 jaar bij 
één en dezelfde werkgever hebben gewerkt. Een even grote proportie is van 
oordeel dat zij een volledige carrière kunnen uitbouwen binnen een en 
hetzelfde bedrijf. 39% denkt tijdens de arbeidsloopbaan niet veel verschillende 
jobs uit te oefenen. Toch hoopt of vreest een aanzienlijk aantal dat ze een 
flexibele loopbaan zullen hebben. 39% van de jongeren verwacht niet een heel 
leven lang hetzelfde werk te kunnen doen en drie op tien hoopt niet langer 
dan 20 jaar bij dezelfde werkgever te blijven werken. Een kwart (24%) denkt 
geen carrière te kunnen uitbouwen binnen hetzelfde bedrijf en iets meer dan 
een vijfde (22%) vindt het bovendien interessanter om geregeld van job te 
veranderen en veel verschillende jobs uit te oefenen.  

 

 

 

 

 

2.2 De ambitieuze loopbaan 

De antwoorden op de voorgelegde stellingen wijzen uit dat een meerderheid 
van de jongeren nogal carrièregericht en ambitieus is. Meer dan twee derde 
zegt dat ze op het vlak van werk nog heel wat doelen hebben die ze willen 
verwezenlijken. Zes op de tien zeggen van zichzelf dat ze ambitieus zijn en 
denken dat ze een mooie carrière zullen uitbouwen. 52% wil trouwens een job 
met veel promotiekansen en 48% zegt nog heel wat carrièreplannen voor de 
toekomst te koesteren.  
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TABEL 2-2: HOUDING TEN OPZICHTE VAN EEN  AMBITIEUZE ARBEIDSLOOPBAAN (%) 
 -- +/- ++ 

- Ik heb nog heel wat carrièreplannen voor de toekomst 16.6 35.7 47.7 
- Ik kan van mezelf zeggen dat ik wel ambitieus ben 10.0 30.1 59.9 
- Op het vlak van werk heb ik nog heel wat doelen die 

ik wil verwezenlijken 
8.3 24.8 66.9 

- Ik wil een job met veel promotiekansen 15.5 32.9 51.6 
- Ik denk in mijn werk een mooie carrière uit te 

bouwen 
11.1 29.5 59.4 

 

2.3 Verwachtingen met betrekking tot de loopbaan 

Om een preciezer beeld te krijgen van de loopbaanperspectieven legden we de 
jongvolwassenen bijkomend ook een lange reeks meer concrete vragen over 
hun toekomstige gewenste of verwachte loopbaan voor. We vroegen hen 
ondermeer of ze voltijds of deeltijds zouden willen werken, of ze in dezelfde 
sector willen blijven werken, hoe ze staan tegenover het maken van promotie. 
Ook hun verwachtingen met betrekking tot hun toekomstig loon en hun 
werkloosheidskans interesseerden ons. Om de flexibiliteit van de toekomstige 
arbeidsloopbanen in kaart te brengen, legden we de respondenten ook vragen 
voor over het verwachte aantal jobs dat ze denken uit te oefenen tijdens hun 
loopbaan en hoe vaak ze van werkgever denken te veranderen. We bespreken 
de verschillende aspecten achtereenvolgens (zie tabel 2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2-3: KENMERKEN VAN DE TOEKOMSTIGE LOOPBAAN 
  werken

d (29.3 
jaar) 

werk 
niet 

maar 
wil/kan 

wel 
werken 
(24.3 
jaar) 

werk 
niet en 
kan/wil 

niet 
gaan 

werken 
(25.9 
jaar) 

Werken
den en 

van 
plan te 
gaan 

werken 

 % 71.3 24.7 3.9 96.1 
Kenmerken die deel uitmaken van de vlakke loopbaan     
verdienen in Veel meer 15.5 53.3  24.8 
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toekomst? Meer 68.5 38.4  61.1 
 Zelfde 14.1 7.1  12.4 
 (veel) minder 1.9 1.2  1.7 
wil ... gaan werken Voltijds 69.3 69.2  69.3 
 Deeltijds 17.2 16.3  17.0 
 Afwisselend 13.5 14.5  13.7 

Zelfde sector zonder promotie 29.3 15.0  25.8 Toekomstige 
loopbaan? Zelfde sector met promotie 43.8 35.6  41.7 
 Veel sectoren zonder promotie 6.6 12.1  8.0 
 Veel sectoren met promotie 20.3 37.3  24.5 
Andere kenmerken van de loopbaan     
Huidige tijdsregeling Voltijds 82.2    
 Deeltijds 17.8    
Deze job blijven doen? Ja, mijn hele leven 42.8    
 Ja, voorlopig wel, niet hele leven 46.9    
 Nee, ik zou iets anders willen doen 10.3    
Werkloosheidskans (zeer) klein 66.7 37.9  59.5 
 Midden 26.6 42.9  30.7 
 (zeer) groot 6.7 19.2  9.9 
Leeftijd waarop u bereikt hebt wat u wil bereiken? 38.5 34.9  37.5 
Aantal verschillende jobs denkt u te zullen uitoefenen? 3.91 4.63  4.10 
Aantal keer van werkgever of bedrijf veranderen? 2.17 3.62  2.55 

 

 

Meer dan acht op tien werkende jongvolwassenen werkt voltijds en 18% 
deeltijds, maar niet iedereen wil in hetzelfde tijdsregime blijven werken. 77%  
van de voltijds werkenden wil dit blijven doen, 51% van de deeltijds 
werkenden wil deeltijds blijven werken. 10% van de voltijds werkenden wil 
echter deeltijds gaan werken en 13% wil in een afwisselend tijdsregime 
werken, nu eens voltijds dan weer een periode deeltijds. Van de deeltijds 
werkenden wil 33% in de toekomst voltijds gaan werken en 17% afwisselen3.  

Alle jongeren tezamen genomen (zowel werkenden als nog niet werkenden), 
wil bijna 70% in de toekomst voltijds werken en 17% deeltijds. Zowat 14% 
van de jongvolwassenen zou willen afwisselen tussen voltijds en deeltijds 
werken.  

Meer dan twee derde van de jongeren (zowel werkenden als nog niet 
werkenden) wil in één en dezelfde sector (blijven) werken, één derde zou wel 
eens van sector willen veranderen.  

Een groot deel van de jongeren wil promotie maken. Terwijl twee derde 
promotie wil maken, hecht één derde daar minder belang aan. Er zijn wat dit 
betreft grote verschillen tussen de jongvolwassenen die reeds werken en zij 
die (nog) niet werken. Zo wil 73% van de niet-werkenden een loopbaan met 
promotie tegen 63% van de werkenden. Degenen die nog niet werken zijn over 
het algemeen ambitieuzer en meer aangetrokken door flexibiliteit dan degenen 
die wel al aan de slag zijn. De werkelijke ervaring met het werk plaatst 

                                          
3  Cijfers zijn niet in de tabel opgenomen. 
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blijkbaar bij een aantal mensen een domper op de ambities en vermindert 
tevens het enthousiasme voor de flexibiliteit. Het ambitieuze en flexibele 
karakter van de toekomstvisie van de (nog) niet-werkenden komt ook tot 
uiting in de niet-vasthoudendheid aan één bepaalde sector. 74% van de 
werkenden wil in dezelfde sector blijven, tegen 51% van de niet-werkende 
jongvolwassenen. 

Gemiddeld verwachten de respondenten iets meer dan 4 jobs te zullen 
uitoefenen tijdens de loopbaan en 2.6 keer van werkgever te zullen 
veranderen. Ook hier tonen de niet-werkenden zich minder vasthoudend. 
Terwijl de niet-werkenden gemiddeld 4.6 jobs denken uit te oefenen en 3.6 
keer van werkgever denken te veranderen, is dit bij de werkenden 
respectievelijk 3.9 en 2.2. De werkende jongvolwassenen houden dus sterker 
vast aan hun huidige job. Dit wil niet zeggen dat niemand van job wil 
veranderen. Terwijl 43% van de werkende jongeren dezelfde job wil blijven 
doen gedurende hun ganse leven, wil 47% zijn huidige job voorlopig wel 
blijven doen maar niet voor hun hele leven. Eén op tien zou meteen van job 
willen veranderen.  

Het merendeel van de jongvolwassenen verwacht persoonlijke economische 
vooruitgang. Niet minder  86% verwacht in de toekomst meer of veel meer te 
verdienen. Zes op tien denkt “meer” te verdienen, een kwart verwacht zelfs 
“veel meer” te verdienen. Dat laatste is vooral op naam te schrijven van de 
jongeren die momenteel nog niet werken en dus nog niet financieel 
onafhankelijk zijn. 14% van de jongvolwassenen die reeds aan het werk zijn 
verwacht dat zijn of haar loon niet zal veranderen en 2% van hen denkt zelfs 
in de toekomst (veel) minder te zullen verdienen. 

Bijna zes op tien schat de kans om werkloos te worden (zeer) laag in. Één op 
tien denkt echter dat de kans om werkloos te worden groot tot zeer groot is.  

Het zou best kunnen dat er onderlinge verbanden bestaan tussen de 
hierboven besproken aspecten van de loopbaan. Om eventuele structuren in 
de loopbaanperspectieven te ontdekken voerden we een princalsanalyse uit op 
drie indicatoren van de loopbaan, namelijk het gewenste tijdsregime (voltijds, 
deeltijds en afwisselend), de ingeschatte of gewenste promotiekansen en de 
inkomensverwachtingen (zie tabel 2-3)4. Dit leverde één dimensie op die een 
beeld geeft van de loopbaanperspectieven (zie tabel 2-4).  

 

TABEL 2-4: COMPONENTLADINGEN 
 Princalsvariabele 

Tijdsregime 0.658 
Promotie -0.766 
Inkomensperspectief 0.736 
Eigenwaarde 0.520 

                                          
4  De andere elementen hangen hier ook wel mee samen maar niet in die mate dat 

ze deel uitmaken van het onderliggend latent concept. 
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Om aan deze dimensie een interpretatie te kunnen geven, moeten we kijken 
naar de categoriecoördinaten van de oorspronkelijke categorieën op deze 
dimensie (zie tabel 2-5 ). 

 

TABEL 2-5: GEMIDDELDE SCORE OP DE PRINCALSVARIABELE (=VLAKKE LOOPBAAN) 
  Princalsvariabele 

Toekomstig inkomen Veel meer dan vandaag -0.87 
Promotie Zelfde sector met promotie -0.60 
Promotie Verschillende sectoren met promotie -0.59 
Tijdsregime Voltijds -0.40 
Tijdsregime Afwisselend -0.10 
Toekomstig inkomen Meer dan vandaag -0.07 
Promotie Zelfde sector zonder promotie 1.09 
Promotie Verschillende sectoren zonder promotie 1.15 
Tijdsregime Deeltijds 1.48 
Toekomstig inkomen Evenveel dan vandaag 1.61 
Toekomstig inkomen (veel) minder dan vandaag 2.49 

 

Aan het ene uiteinde van de gevonden dimensie (de lage scores) vinden we 
jongvolwassenen die zich voltijds in hun werk willen engageren. Die 
verwachten dat ze veel meer gaan verdienen dan vandaag. Die rekenen op 
promotie, hetzij in de sector waar ze nu werken, hetzij in een andere sector. 
Aan het andere uiteinde (hoge score) bevinden zich de jongvolwassenen die 
denken dat ze later evenveel of minder zullen verdienen dan vandaag, die 
opteren voor deeltijds werk en die niet verwachten promotie te maken, noch 
in de huidige sector van tewerkstelling, noch als ze van sector veranderen. 
Tussenin liggen mensen die hopen later meer te verdienen dan vandaag, maar 
er ook aan denken van voltijds en deeltijds werk af te wisselen.  

De hoge scores op deze dimensie stemt overeen met wat we een vlakke 
loopbaan kunnen noemen, gekenmerkt door een afwezigheid van 
promotieverwachtingen, een afwezigheid van financiële vooruitgang en een 
voorkeur voor deeltijds werk.  

 

2.4 Vier types loopbaanperspectieven 

Edgar Schein (1975) heeft het concept career orientation of career anchor 
ontwikkeld, waarmee hij doelt op de loopbaanperspectieven. Het 
loopbaananker of loopbaanoriëntatie is belangrijk omdat het de 
loopbaankeuzes beïnvloedt, beslissingen raakt om van baan te veranderen, 
vorm geeft aan wat men in het leven zoekt, de kijk van een individu op de 
toekomst vormt, de selectie van specifieke banen en werkplekken beïnvloedt 
en de reacties van de werknemer op werkervaringen bepaalt (Schein, 1975; 
Schein, 1985). Uit zijn onderzoek blijkt dat een loopbaanoriëntatie, die 
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doorslaggevend is voor loopbaankeuzes, zich ontwikkelt in de eerste jaren van 
de loopbaan en dat onder invloed van werkervaring. Het kan, volgens die 
auteur, wel tien jaar duren vooraleer zo’n perspectief zich stabiliseert. De 
loopbaanoriëntaties van jonge werknemers zijn nog fragiel en veranderlijk. 
Ook Hughes (1958) wees er reeds op dat wensen gebaseerd zijn op 
verwachtingen. Als de verwachtingen niet blijken uit te komen, dan worden ze 
bijgesteld en als gevolg daarvan veranderen ook de wensen.  

Een andere manier om naar carrières van individuen te kijken, vinden we bij 
Brousseau et al. (Brousseau e.a., 1996). Het Career Concept Model is 
ontwikkeld om de zienswijzen en ervaringen van individuen te beschrijven en 
te begrijpen. De basisveronderstelling hierachter is dat iedereen, bewust of 
onbewust, een idee ontwikkelt van wat een loopbaan voor hem betekent (zie 
ook Foskett & Hemsley-Brown, 1999, Hodkinson & Sparkes, 1997; 
Hodkinson, 1995; Bourdieu & Passeron, 1990). Dit concept bepaalt in hoge 
mate de keuze van de loopbaan en de beleving van het werk (Larsson e.a., 
2001). Brousseau et al. 1996 gebruikten twee variabelen voor de constructie 
van hun model, om uiteindelijk tot vier loopbaanconcepten te komen. De 
eerste variabele is de frequentie waarmee de werknemer van baan verandert 
tijdens zijn loopbaan of de duur waarvoor een werknemer in een bepaald 
werkterrein blijft. De tweede variabele is de eventuele conceptuele richting 
van de verandering in loopbaan: groei in de hiërarchie van de organisatie en 
verandering van vakgebied. De combinaties van de twee variabelen zijn de 
volgende vier loopbaanconcepten geconstrueerd (Larsson e.a., 2001; 
Brousseau & Driver, 1998): expert, spiral, linear en transitory. De expert kiest 
een loopbaan voor het hele leven; stabiliteit en voorspelbaarheid zijn voor hem 
belangrijke motieven. Mensen met een spiraal-loopbaanconcept of -oriëntatie 
kiezen voor een loopbaan die evolueert via een reeks beroepen. Het 
belangrijkste motief is persoonlijke groei. Het motief om een andere baan te 
zoeken is niet het bereiken van een hogere positie, maar verbreding van 
kennis en vaardigheden. De linear is gericht op groei: het individu wil 
klimmen op de hiërarchische ladder. Veranderingen van werkterrein komen 
onregelmatig en zelden voor, terwijl promoties juist gewenst zijn. Bij de 
transitory leiden loopbaankeuzen tot frequente veranderingen van 
werkterrein, organisaties en banen. Afwisseling van ervaring(en) is de 
drijvende kracht. Voor het vastbesloten individu met voorbijgaand 
loopbaanconcept is de carrière één groot avontuur (Vinken e.a., 2003). 

 

Op basis van al de beschreven loopbaankenmerken (flexibele loopbaan,  
ambitieuze loopbaan en vlakke loopbaan), kunnen we ook in dit onderzoek 
verschillende groepen jongvolwassenen onderscheiden. Zij kunnen in de 
toekomst verwachten meer, hetzelfde of minder te verdienen dan nu. Ze 
wensen in de toekomst voltijds, deeltijds of in een afwisselend tijdsregime te 
kunnen werken. Jongvolwassenen kunnen hun loopbaan plannen in dezelfde 
sector met of zonder promotie of in verschillende sectoren, ook al dan niet 
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met promotie. Ze kunnen al dan niet positief staan tegenover een 
carrièregerichte loopbaan en al dan niet een flexibele loopbaan afzweren. 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de loopbaanperspectieven van 
jongvolwassenen dient met al die mogelijke combinaties rekening te worden 
gehouden. Dit komt neer op veel verschillende loopbaantypes. Het is uiteraard 
niet mogelijk de loopbanen in dat detail te beschrijven. Dat is ook overbodig 
aangezien er tussen de verschillende verwachtingen, bijvoorbeeld de 
verwachting veel meer te verdienen en een loopbaan te hebben met promotie, 
duidelijke en sterke verbanden bestaan. Een groot aantal van de in theorie 
mogelijke loopbaantypes die ontstaan door de combinatie van de opgesomde 
kenmerken, komen in de praktijk niet of nauwelijks voor.  

Om te onderzoeken of alle mogelijke loopbaantypes in werkelijkheid tot een 
kleiner aantal kunnen worden herleid, gebruiken we clusteranalyse. Uit deze 
analyse blijkt dat vier onderling sterk verschillende groepen jongvolwassenen 
kunnen worden onderscheiden. Deze groepen verschillen significant van 
elkaar voor wat betreft hun toekomstige loopbaan, tijdsregime en 
loonsverwachtignen, houding ten opzichte van een flexibele en 
carrièregerichte arbeidsloopbaan (zie tabel 2-6, tabel 8-4, tabel 8-5). Zij 
stemmen enigszins overeen met de door Larsson et. al en Brousseau en 
Driver onderkende types.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABEL 2-6:  PROFIEL VAN DE VERSCHILLENDE LOOPBAANCLUSTERS (KOLOMPERCENTAGES EN 
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Clustergrootte 37.7 27.8 21.0 13.5 100 
Kolompercentage      
Loonsverwachting (χ²=806.4; df=9; p=0.00)      
- Veel meer 26.7 46.1 3.6 12.3 25.3 
- Meer 67.9 51.0 64.3 58.0 61.1 
- Zelfde 5.4 2.2 27.8 25.7 11.9 
- (veel) minder 0.0 0.7 4.3 4.0 1.6 
Tijdsregime (χ²=727.7; df=6; p=0.00)      
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- Voltijds 87.5 74.3 48.0 42.8 69.5 
- Deeltijds 5.9 5.9 37.8 34.9 16.5 
- Afwisselend 6.6 19.8 14.2 22.3 14.0 
Promotie (χ²=5073.8; df=9; p=0.00)      
- zelfde sector zonder promotie 17.3 0.0 88.6 1.0 25.3 
- zelfde sector met promotie 81.7 23.3 9.5 15.6 41.4 
- verschillende sectoren zonder promotie 0.9 2.4 1.9 48.5 7.9 
- verschillende sectoren met promotie 0.1 74.3 0.0 34.8 25.4 
Totaal  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Gemiddelde score  op 100      
Carrièregerichte loopbaan (η²=42.2) 72.7 76.4 47.4 52.8 65.8 
Flexibele loopbaan (η²=41.6) 30.0 60.9 39.4 62.1 44.9 

 

Cluster 1: Stabiele, opwaartse loopbaan  

De eerste cluster omvat jongvolwassenen waarvan de overgrote meerderheid 
(88%) voltijds wil werken, liefst in dezelfde sector zou blijven werken en daar 
promotie maken (82%) en verwacht van in de toekomst meer of veel meer te 
verdienen (95%). Het gaat dus om voorstanders van een vaste loopbaan, maar 
met een grote arbeidsbetrokkenheid en de ambitie vooruit te geraken. Die 
cluster is meteen de grootste van de vier en groepeert 38% van de 
respondenten. Zij zijn ambitieus (een score van 73 op 100 op de schaal), maar 
keuren een flexibele loopbaan af (een score van 30 op 100). Dit type 
combineert de kenmerken van de expertenloopbaan en de lineaire loopbaan.    

 

Cluster 2: Ambitieuze en flexibele loopbaan   

De tweede cluster bestaat uit jongvolwassenen die eveneens ambitieus zijn (zij 
hebben een score van 76 op honderd, nog net iets meer dan de vorige cluster) 
maar die zich van de vorige cluster onderscheiden door een veel positievere 
houding ten opzichte van de flexibele loopbaan (een score van 61 op 100). 
Deze cluster is de tweede grootste en omvat 28% van de respondenten. Niet 
minder dan 97% van deze jongvolwassenen verwacht promotie te maken, 
maar de meerderheid daarvan (74%) ziet dat gebeuren door van sectoren en 
dus van werkgevers en jobs te veranderen. 97% verwacht ook van in de 
toekomst meer tot veel meer te verdienen. In vergelijking met de vorige cluster 
is vooral de proportie die op “veel meer” inkomen hoopt, merkelijk groter. De 
ruime meerderheid (74%) wil altijd voltijds werken, maar de proportie die wel 
eens tussen vol- en deeltijds wil afwisselen is merkelijk groter dan in de eerste 
cluster: 20% versus 7%. Het gaat dus ook om een ambitieuze groep, maar een 
die, in tegenstelling tot de leden van de eerste cluster, die ambitie koppelt aan 
een grotere bereidheid een flexibele loopbaan te aanvaarden. Dit type 
loopbaan ligt dicht bij wat Brousseau (1998) de spiraalloopbaan noemde.  

 

Cluster 3, Vlakke loopbaan 

De derde cluster omvat 21% van de respondenten. De overweldigende 
meerderheid van deze jongvolwassenen verkiezen een loopbaan in dezelfde 
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sector en verwachten daarbij geen promotie (89%). Zij willen zeker niet van 
sector veranderen. Het is heel duidelijk een groep met weinig ambitie op het 
vlak van de arbeid (score is 47 op 100) en die eveneens flexibiliteit afwijst. De 
optie is veeleer weinig werken in dezelfde vertrouwde omgeving: 38% wil altijd 
deeltijds werken en slechts 48% altijd voltijds. Zij stellen hun financiële 
ambities daar ook consequent op af. Slechts 4% hoopt van ooit veel meer te 
verdienen en 28% verwacht dat ze financieel geen vooruitgang meer zullen 
boeken. Dit belangrijke loopbaanperspectief komt in de geciteerde typologieën 
niet voor.  

 

Cluster 4, Flextimers 

In tegenstelling tot wat de literatuur laat vermoeden (Beck, 2000; Hesselink & 
van Vuuren, 1999; Hyman, 1999), is de vierde en laatste cluster de kleinste. 
Hij omvat 14% van de jongvolwassenen. Het gaat om mensen die weinig 
ambitieus zijn, hoewel iets meer dan de vorige groep (score 53 op 100), maar 
die wel de flexibele loopbaan omarmen (score 62). Zij zien hun loopbaan zich 
dan ook  afspelen in verschillende sectoren. 35% verwacht dat die sectoren-
hopping hen promotie zal opleveren. 49% heeft niet die ambitie en ziet veeleer 
een loopbaan gekenmerkt door veranderingen van jobs, werkgevers en 
sectoren, zonder dat daarbij promotie wordt gemaakt. Hun verwachtingen 
naar inkomen toe zijn navenant. 26% verwacht geen vooruitgang. Het is ook 
de cluster waarvan de grootste proportie het voltijds werk afwijst. Slechts 43% 
wil altijd voltijds werken. 35% zou altijd deeltijds willen werken en 22% wil 
afwisselen. We noemen ze flextimers (Castells, 1996) of perifere flexiwerkers 
omdat hun flexibiliteit gekoppeld wordt aan betrekkelijk lage ambitie en de 
verwachting die bij velen van hen leeft dat het wisselen van jobs niet zal 
leiden tot promotie of riante financiële vooruitgang (Dekker, 2001). Arbeid is, 
zo blijkt ook uit het geringe enthousiasme voor voltijds werk, niet het ding 
van deze groep. Dit loopbaanperspectief ligt dicht bij wat Brousseau (1998) de 
transitory loopbaan heeft genoemd.  

De vier onderscheiden groepen kunnen in feite worden omschreven als in 
figuur 2-1. 

 

FIGUUR 2-1: SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE LOOPBAANPERSPECTIEVEN 

 NIET FLEXIBEL FLEXIBEL  

AMBITIEUS EN 

WERKBETROKKEN 

Stabiele opwaartse 

loopbaan 

37.7% 

Ambitieuze en 

flexibele loopbaan 

27.8% 65.5% 

NIET AMBITIEUS, NIET 

WERKBETROKKEN 

Vlakke loopbaan 

21.0% 

Perifere flexiwerkers 

13.5% 34.5% 

 58.7 41.3  
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Globaal genomen kunnen we stellen dat nagenoeg twee derde van 18 tot 36-
jarigen ambitieus is in zijn loopbaanperspectief en werkbetrokken. De 
flexibiliteit wordt door meer dan 40% omhelsd of aanvaard. Verder gaan we 
na hoe die houdingen variëren naar onder meer leeftijd en geslacht. Hier 
vervolledigen we het beeld van de loopbaantypes door te kijken naar een 
aantal kenmerken van de voorstanders van de verschillende 
loopbaanperspectieven. We lopen daarvoor een beetje vooruit op thema’s 
(zoals bijscholing en tijdskrediet) die later uitvoeriger aan bod komen.  

Bijscholing en tijdskrediet 

Jonge volwassenen met een ambitieus loopbaanperspectief willen meer 
bijscholing volgen in functie van hun job dan de anderen. Van degenen met 
een ambitieus en werkbetrokken loopbaanperspectief wil meer dan 35% dat 
doen, tegenover 21% voor de voorstanders van een vlakke loopbaan en 16% 
voor de flextimers.  

De personen die flexibiliteit inbouwen in hun loopbaanperspectief willen 
daarenboven in grote mate bijkomende opleidingen volgen die niet in functie 
staan van hun werk. Dit suggereert dat de flexibiliteit eerder dan het gebrek 
aan ambitie, wijst op het bestaan van andere belangstellingssferen die voor 
tijd, aandacht en betrokkenheid in concurrentie staan met het werk. De 
voorstanders van flexibiliteit in de loopbaan worden sterker dan de anderen 
aangetrokken door vormingen gericht op zelfontplooiing. 

De personen met een vlakke loopbaan voor ogen zijn het minst geïnteresseerd 
in het volgen van bijscholing.  

Vooral de flextimers worden aangetrokken door loopbaanonderbreking en 
tijdskrediet. Van hen zegt 68% dat ze wel een tijdskrediet zouden willen 
opnemen. Bij de voorstanders van een stabiele, opwaartse loopbaan is dat 
slechts 37%. Van die laatste zegt 63% dat ze liever constant zouden blijven 
werken, zonder hun loopbaan te onderbreken.   

Werkzekerheid, werkstabiliteit en loopbaanperspectieven 

De vrees werkloos te worden is het grootst bij de flextimers, wat er op wijst 
dat deze, samen met flexibiliteit, ook kiezen voor de periferie van de 
arbeidsmarkt. Van hen acht 17.7% het risico op werkloosheid groot tot zeer 
groot. Bij de mensen die een stabiele, opwaartse loopbaan ambiëren is dat 
slechts 6.6%.  

De jongvolwassenen die hopen op een stabiele, opwaartse loopbaan 
verwachten in hun loopbaan gemiddeld 2.6 verschillende jobs uit te oefenen 
en gemiddeld 1.3 keer van werkgever te veranderen. De jongvolwassenen die 
voor flexibiliteit kiezen verwachten uiteraard meer jobs uit te oefenen en 
frequenter van werkgever te veranderen. De “ambitieuzen” onder hen 
verwachten gemiddeld 4.2 jobs uit te oefenen en 3 keer van werkgever te 
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veranderen. De “periferen” tippen op 3.3 jobs en 2 veranderingen van 
werkgever.  

Arbeidsethiek, zelfontplooiing, autonomiestreven en loopbaan-
perspectieven 

In onze samenleving is arbeid een belangrijk mechanisme van sociale 
integratie. Het bevordert niet alleen de participatie en de betrokkenheid, maar 
levert voor de meeste mensen ook het inkomen of de rechten die toegang 
verlenen tot de materiële condities van welzijn. Het stelsel van sociale 
zekerheid en de verzorgingsstaat zorgen er bovendien voor dat wie onvrijwillig 
uitgesloten is van arbeid, kan rekenen op een vervangingsinkomen dat 
voortvloeit uit de herverdeling van het inkomen uit arbeid. De leefbaarheid 
van dit solidariteitsregime steunt op de massale arbeidsdeelname van de 
arbeidsgeschikten. De stijgende vraag naar jobs en de grote werkloosheid 
waarmee de meeste geïndustrialiseerde landen sinds meer dan twee decennia 
geconfronteerd worden, stemt velen pessimistisch over de leefbaarheid van dit 
samenlevingsmodel. Niet alleen de uitsluiting op de arbeidsmarkt van een 
grote groep van de bevolking bedreigt dit model, volgens sommigen 
ondermijnt de werkloosheid ook de arbeidsethiek van de nieuwe generaties. 
Een aantal filosofen en sociologen is van oordeel dat er zich, onder meer ten 
gevolge van het langdurig of frequent uitgesloten worden van de 
arbeidsmarkt, een subcultuur ontwikkelt die zich vijandig opstelt tegenover 
de waarden en de discipline van de arbeidssamenleving. Zij schetsen de 
contouren van een nieuwe cultuur en samenleving waarin persoonlijke 
expressie, vrijheid en autonomie –of de afwezigheid van discipline en van de 
beperkingen die inherent zijn aan de arbeid- een centrale plaats bekleden. De 
dragers van die waarden zouden niet langer bereid zijn om de eerste de beste 
vorm van arbeid te aanvaarden. Als hen geen werk naar smaak kan worden 
geboden, wordt de kans groot dat zij bewust kiezen voor of vrede nemen met 
een arbeidsloos bestaan. De auteurs die geloven in dit scenario en het 
bovendien gunstig gezind zijn, pleiten ervoor afscheid te nemen van de 
arbeidssamenleving. Zij zien een oplossing voor de huidige crisis in een 
radicale loskoppeling van arbeid en inkomen via de invoering van een of 
andere vorm van basisinkomen. Anderen zijn van oordeel dat arbeid 
(vooralsnog) de enige manier is om mensen in complexe, pluralistische 
samenleving te integreren. De sociale cohesie en de solidariteit in industriële 
samenlevingen is volgens hen geworteld in het complexe en enigszins 
abstracte en onpersoonlijke netwerk van wederzijdse interdependenties dat 
via de arbeid ontstaat. Aanhangers van deze visie pleiten voor het behoud van 
de arbeidssamenleving met een gezonde arbeidsethiek en beschouwen het 
scheppen van werkgelegenheid als een topprioriteit (Elchardus, 1999).  

 

TABEL 2-7: ARBEIDSETHIEK (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS) 
 -- +/- ++ 

Men kan enkel van zijn vrije tijd genieten als men 
ervoor gewerkt heeft 

26.5 25.4 48.1 
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Ik zou me schamen als ik geld kreeg zonder ervoor 
te werken 

26.0 28.5 45.5 

Het is beter om welk werk ook aan te nemen dan 
om werkloos te zijn 

24.5 25.0 50.5 

Werken zou eigenlijk een plicht moeten zijn 33.2 28.8 38.1 
Als je iets wil bereiken in je leven, dan moet je 
ervoor werken 

5.5 8.1 86.4 

Ik verkies te werken, ook al zou ik maar evenveel 
verdienen als aan de dop 

22.0 19.0 59.0 

Werken kan best leuk zijn 1.3 9.8 88.9 

 

Om na te gaan of jongvolwassenen inderdaad de dragers zijn van een nieuwe 
cultuur waarin er nog weinig plaats is voor arbeidsethiek, hebben we hen 
zeven stellingen voorgelegd. Uit hun reacties op die stellingen blijkt alvast een 
sterke waardering voor arbeid. Dit bleek overigens reeds uit de hoge 
werkbereidheid (zie hoger). Jongeren laten zich in feite opmerken door een vrij 
strakke, ja zelfs traditionele arbeidsethiek. Bijna zestig procent verkiest te 
werken ook al zou men daarmee slechts evenveel inkomen verwerven als door 
een werkloosheidsvergoeding. De helft zou alle werk aannemen om maar niet 
werkloos te zijn. Bijna iedereen (86%) vindt dat als je iets wil bereiken je 
ervoor moet werken en nog iets meer jongeren (negen op tien) vinden 
bovendien dat werk leuk kan zijn. Deze bevindingen ontkrachten toch wel 
duidelijk het idee dat de jongeren arbeid als een noodzakelijk kwaad 
beschouwen of dragers van een nieuwe arbeidsvreemde cultuur zouden zijn 
(Meijers, 1990). Niet minder dan 38% van de jongvolwassenen is van oordeel 
dat werken een plicht zou moeten zijn. Dit radicale idee, dat veel verder reikt 
dan de bestaande “workfare” voorzieningen, wordt door slechts een derde 
(33%) afgewezen en door 38% aanvaard.  

De arbeidsethiek bij jongvolwassenen is bovendien zelfs in die mate 
geïnternaliseerd dat bijna de helft (48%) ook vindt dat men enkel van zijn vrije 
tijd kan genieten als men er voor heeft gewerkt. De sterke arbeidsethiek leidt 
eveneens tot een verwerping van vervangingsinkomens. De uitspraak ‘ik zou 
me schamen als ik geld kreeg zonder ervoor te werken’ wordt door 46% 
beaamd en door slechts een kwart (26%) verworpen.  

Het is duidelijk dat arbeid voor de grote meerderheid van de jongvolwassenen 
belangrijk is. Een volwassen leven zonder arbeid lijkt voor de meeste van hen 
geen optie en een gewilde afhankelijkheid van sociale uitkeringen wordt door 
een meerderheid afgekeurd. De houding tegenover arbeid is een fundamentele 
aangelegenheid en naast de meerderheid die voor een strenge en traditionele 
arbeidsethiek kiest, is er ook een significante minderheid, zowat een kwart 
van de bevolking, die een dergelijke ethiek verwerpt. Het gaat dus om een 
kwestie waarover scherpe en conflictueuze verdeeldheid kan bestaan. De 
mate van aanhang van de (traditionele) arbeidsethiek hangt trouwens samen 
met de keuze van loopbaanperspectief. Hij is, voorspelbaar, sterker aanwezig 
bij de mensen met ambitie en die werkbetrokken zijn, meer nog bij degenen 
die verzuchten naar een stabiele, opwaartse loopbaan dan bij de voorstanders 
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van een ambitieuze, flexibele loopbaan. De traditionele arbeidsethiek is het 
laagst bij de flexiwerkers.  

Het leek ons interessant naast de arbeidsethiek, eveneens het streven naar 
zelfonplooiing en het autonomiestreven te bekijken. Ook van die houdingen 
kan worden aangenomen dat zij een invloed uitoefenen op de keuze van het 
loopbaanperspectief (Vinken e.a., 2003) (zie tabel 2-8). De samenhang tussen 
die houdingen en de loopbaanperspectieven leert ons daarenboven welke 
soort mensen voor de verschillende types loopbanen kiezen. 

 

TABEL 2-8:  GEMIDDELDE SCORE OP ARBEIDSETHIEK, ZELFONTPLOOIING EN 

AUTONOMIESTREVEN  
 Arbeidsethiek  

(0-100) 
Zelfontplooiing 

(0-100) 
Autonomiestreven 

(0-100) 
Stabiele opwaartse loopbaan 68.9 76.2 41.2 
Ambitieuze flexibele loopbaan 64.3 82.4 45.0 
Vlakke loopbaan 60.9 70.5 38.9 
Perifere flexiwerkers loopbaan 58.2 77.2 45.5 
Totaal (p=0.00) 64.3 76.8 42.4 

 

Mensen met een hoge traditionele arbeidsethiek maar een streven naar 
autonomie en zelfontplooiing dat (nipt) onder het gemiddelde ligt, kiezen voor 
de stabiele, opwaartse loopbaan. Mensen met een gemiddelde arbeidsethiek, 
maar een (zeer) hoog streven naar zelfontplooiing en autonomie, kiezen voor 
de ambitieuze, flexibele loopbaan. Dit sluit aan bij de vaststelling waartoe we 
reeds eerder kwamen, dat de voorstanders van de ambitieuze, maar flexibele 
loopbaan relatief meer zoeken naar bijscholing in het kader van de 
zelfontplooiing dan in het kader van het werk.  

Een lage arbeidsethiek, gekoppeld aan een gemiddeld streven naar 
zelfontplooiing, maar een relatief sterke verzuchting naar autonomie, 
kenmerkt de flextimers. Ook de “transitories” uit het onderzoek van Larsson 
beschouwen werk vooral als een middel om de persoonijke autonomie te 
benadrukken (Vinken e.a., 2003).  

Wie relatief zwakke arbeidsethiek heeft en tevens weinig verzuchtingen op het 
vlak van de autonomie en de zelfontplooiing, kiest voor een vlakke loopbaan. 

Partijvoorkeur 

Er is, tenslotte, nog een lichte samenhang tussen de partijvoorkeur en het 
loopbaanperspectief (zie tabel 2-9). De partijvoorkeur van de jongeren met een 
stabiele opwaartse loopbaan in het vooruitzicht gaat meer dan gemiddeld uit 
naar extreem-rechts. Terwijl 15% van de totale jongvolwassen bevolking voor 
het Vlaams Belang of het Front National zou stemmen als er morgen 
verkiezingen zouden zijn voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, zou 
ruim 18% van de jongeren met een voorkeur voor een stabiele opwaartse 
loopbaan voor deze partijen stemmen.  
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Jongvolwassenen met een ambitieuze en flexibele loopbaan voor ogen hebben 
een bijzondere sympathie voor de liberale partijen. 23% van deze ambitieuze 
jongeren zou voor het kartel VLD-vivant stemmen of voor de MR, tegen 20% 
in de totale 18 tot 36-jarige bevolking.  

De christendemocratische partijen liggen goed in de markt bij de jongeren 
met een vlakke loopbaan. Terwijl het electoraat van deze partijen 16% van de 
jongvolwassenen omvat, is dit bij de jongeren met een vlakke loopbaan 18%.  

De sterkste band tussen het loopbaanperspectief en de partijvoorkeur vinden 
we bij de flexiwerkers. De perifere flexiwerkers onderscheiden zich van de 
andere groepen door een zeer sterke voorkeur voor de groene partijen. Deze 
partijen dragen de voorkeur weg van 9% van de jongvolwassenen i het 
algemeen, maar bij de flexiwerkers zouden ze niet minder dan 16% van de 
stemmen halen.  

Het potentiële electoraat van de socialistische partijen tenslotte is evenredig 
verdeeld over de vier loopbaantypes.  

 

TABEL 2-9:  PARTIJVOORKEUR EN LOOPBAANPERSPECTIEF (KOLOMPERCENTAGES) 
 Stabiele 

opwaartse 
loopbaan 

Ambitieuze 
en flexibele 

loopbaan 

Vlakke  
loopbaan 

Flexiwekers Totaal 

groen! Ecolo 6.0 10.0 8.5 15.9 9.0 
CD&V-NV-A/CDH 13.4 15.5 17.5 11.6 14.6 
SPa-Spirit/PS 23.4 26.8 27.5 25.6 25.5 
VLD-Vivant/MR 20.7 22.6 15.8 16.8 19.7 
Vlaams Belang/FN 18.4 11.8 14.0 11.9 14.7 
Andere 1.2 1.6 0.7 2.4 1.4 
Blanco 11.7 6.6 9.6 9.5 9.5 
Ongeldig 5.2 5.2 6.5 6.3 5.6 

 χ²=106.4; df=21; p=0.00 

3 Globaal beeld van de loopbaanperspectieven 

Om het overzicht niet te verliezen, geven we in dit deel een globaal beeld van 
de loopbaanperspectieven van jongvolwassenen zoals tot nu toe beschreven.  

Jongvolwassenen die een stabiele opwaartse loopbaan willen verwezenlijken 
zijn carrièregericht maar aanvaarden geen flexibiliteit in hun loopbaan. Ze 
verwachten promotie te maken in een voltijdse job, in dezelfde sector. In een 
loopbaanperspectief waar veel belang gehecht wordt aan werkzekerheid, 
verwacht men weinig verschillende jobs uit te zullen oefenen. Een sterke 
loonsverhoging past in dit plaatje. Met hun sterke arbeidsethiek, hun intentie 
om bijscholing te volgen in functie van de job en het afwijzen van tijdskrediet, 
schatten ze dat de kans om werkloos te worden zeer klein in.  

 

TABEL 3-1: OVERZICHTSTABEL VAN DE VIER CLUSTERS – INHOUDELIJKE VERSCHILLEN 
 Kenmerken die disproportioneel aanwezig zijn 
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Stabiele opwaartse 
loopbaan 

Carrièregericht maar niet flexibel, verwacht sterke loonsverhoging, 
voltijdse job, loopbaan in dezelfde sector met promotie, verwacht 
weinig verschillende jobs en veranderingen van werkgevers, kleine 
kans op werkloosheid, bijscholing in functie van de job, geen 
tijdskrediet, sterke arbeidsethiek, gemiddelde zelfontplooiing en 
autonomiestreven 

Carrièregerichte en 
flexibele loopbaan 

Carrièregericht en flexibel, verwachte sterke loonsverhoging, 
voltijdse job of wisselend tijdsregime, loopbaan met promotie al dan 
niet in verschillende sectoren, verwacht veel verschillende jobs en 
werkgevers, bijscholing zowel in functie van job als voor zichzelf, 
sterk streven naar zelfontplooiing, gemiddelde arbeidsethiek en 
autonomiestreven 

Vlakke loopbaan Niet carrièregericht, niet flexibel, verwacht stabiel inkomen, 
deeltijds job, loopbaan in dezelfde sector zonder promotie, geen 
bijscholing, intentie tot opnemen van tijdskrediet, lage 
arbeidsethiek en laag streven naar zelfonplooiing, gemiddeld 
autonomiestreven 

Perifere flexiwerkers Niet carrièregericht, wel flexibel, verwacht stabiel inkomen, 
verschillende tijdsregimes, loopbaan in verschillende sectoren al 
dan niet met promotie, verwacht veel verschillende jobs en 
werkgevers, grote kans op werkloosheid, bijscholing voor zichzelf, 
sterke intentie tot opnemen van tijdskrediet, lage arbeidsethiek, 
sterk autonomiestreven, gemiddeld streven naar zelfontplooiing  

 

Jongvolwassenen die een carrièregerichte loopbaan tot doel stellen die 
bovendien flexibel is, verwachten eveneens een loopbaan met promotie die 
zowel in dezelfde als in verschillende sectoren kan opgebouwd worden. Ze 
wensen een voltijdse job maar ook een wisselend tijdsregime is niet uit den 
boze. Ze denken in ieder geval tijdens hun loopbaan veel verschillende jobs 
uit te zullen oefenen bij veel verschillende werkgevers. Dit moet gepaard gaan 
met een sterke loonsverhoging. Hun sterk streven naar zelfontplooiing komt 
tot uiting in hun intentie bijscholing te volgen in functie van de job maar ook 
voor zichzelf. 

Tegenover deze twee carrièregerichte loopbaanperspectieven, staan twee niet 
carrièregerichte loopbaantypes. We onderscheiden ten eerste jongvolwassenen 
die kiezen voor een vlakke loopbaan. Deze jongeren zijn niet ambitieus en niet 
gebrand op het maken van promotie. Ze wensen bovendien geen flexibiliteit in 
hun loopbaan. Ze willen in dezelfde sector een loopbaan uitbouwen met een 
deeltijdse betrekking. Ze verwachten dan ook een stabiel inkomen tijdens hun 
loopbaan. Hun lage arbeidsethiek en laag streven naar zelfontplooiing komt 
tot uiting in de lage intentie tot het volgen van een bijscholing. Het opnemen 
van tijdskrediet past perfect in dit loopbaanperspectief, al zullen ze dit niet 
doen uit zelfontplooiing.  

De carrièregerichtheid of werkbetrokkenheid is eveneens ver te zoeken bij de 
perifere flexiwerkers. Ze aanvaarden daarentegen wel flexibiliteit. Ze 
verwachten in verschillende sectoren te zullen werken, al dan niet met 
promotie en in verschillende tijdsregimes. Hun loopbaan zal zich afspelen bij 
veel verschillende werkgevers en in veel verschillende jobs. Ze schatten hun 
kans op werkloosheid dan ook hoog in. Hun sterke intentie tot het opnemen 
van tijdskrediet en hun sterk autonomiestreven gaan samen met het willen 
volgen van een bijscholing voor zichzelf en het opnemen van tijdskrediet. 
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4 Levenslang leren en tijdskrediet 

4.1 Levenslang leren 

De hedendaagse samenleving wordt dikwijls omschreven als een 
kennismaatschappij of kenniseconomie en consistent met die visie wordt heel 
veel nadruk gelegd op permanente vorming en levenslang leren. Zo werd op 
initiatief van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Marleen 
Vanderpoorten, op 12 december 2000, een maatschappelijk debat over het 
levenslang leren gelanceerd. Ook op Europees niveau tracht men de overgang 
naar een kennismaatschappij te vergemakkelijken. Tijdens de Europese Raad 
van Lissabon in maart 2000 stelt men tot doel om van de EU de meest 
concurrerende en meest dynamische kenniseconomie ter wereld te maken. In 
deze context wordt het onderwijs- en opleidingsbeleid ingepast in een 
levenslang leerkader (Europese Commissie, 2001).  

Om naar de plannen dienaangaande te peilen, legden we de jongvolwassenen 
een aantal vragen voor. Aan de studenten vroegen we wat hun plannen zijn 
voor na hun studies. De studenten maar ook de reeds afgestudeerden kregen 
de vraag voorgelegd of ze momenteel een bijkomende opleiding volgden, en of 
ze in de toekomst van plan zijn nog iets bij te studeren. 

Hoewel het merendeel van de studenten (61%) na zijn studies werk gaat 
zoeken, plant 28% nog verder te gaan studeren. 6% gaat na zijn studies 
reizen.  

Een derde van alle jongvolwassenen (18% van de studenten en 38% van de 
niet-studenten) volgt op het moment van de bevraging een bijkomende 
opleiding. 17% kiest voor een opleiding in het kader van studies of werk, een 
even groot aantal kiest voor een opleiding omwille van persoonlijke redenen.  

We vroegen de jongvolwassenen ook of ze van plan zijn in de toekomst nog 
een bijkomende opleiding te volgen. Een vijfde (20%) zegt resoluut dat ze geen 
bijkomende opleiding zullen volgen. Het gaat bijna uitsluitend om niet-
studenten (93%). 28% heeft geen uitgesproken mening over het al dan niet 
volgen van een bijkomende opleiding. Dit betekent dat meer dan de helft van 
de jongvolwassenen een bijkomende opleiding wenst te volgen. Een kwart van 
de jongeren (24%) plant een bijkomende opleiding omwille van persoonlijke 
redenen, bijna drie op tien (29%) in het kader van de studies of de job.  

 

TABEL 4-1: HET VOLGEN VAN EEN BIJKOMENDE OPLEIDING 

 

Studenten 
(21.8 jaar) 

19.0% 

Niet –
Studenten 
(29.2 jaar) 

81.0% 

Totaal 

Na de studies    
- Verderstuderen 28.3 -- -- 
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- Gaan reizen 5.8 -- -- 
- Werk zoeken 61.0 -- -- 
- Andere  4.9 -- -- 
Volgt nu een bijkomende opleiding5    
- In kader van de studies 5.9 19.6 17.0 
- Voor persoonlijke redenen 11.7 18.0 16.8 
- Nee 82.4 62.4 66.2 
Plannen voor bijkomende opleiding6    
- Ja, in kader van studies of werk 40.5 25.8 28.6 
- Ja, voor persoonlijke redenen 23.7 23.6 23.6 
- nee 7.6 23.3 20.3 
- Weet niet 28.3 27.3 27.5 

Leeftijd waarop men bijscholing wil gaan volgen 27.7 32.3 -- 

 

We bespreken achtereenvolgens het volgen of gevolgd hebben van een 
bijkomende opleiding op het moment van de bevraging en daarna de 
toekomstplannen met betrekking tot het zich bijscholen. 

4.2 Het volgen van een bijkomende opleiding 

Van alle jongvolwassenen7 is een derde (34%) op het moment van de 
bevraging een bijkomende opleiding aan het volgen. Bij de niet-studenten is 
dat zelfs 38%. In de leeftijdsgroep 18 tot 36 is het levenslang leren dus wel 
degelijk onderdeel van het leven aan het worden. De groepen die bijscholing 
volgen verdelen zich ongeveer in gelijke mate tussen mensen die dat doen in 
het kader en in functie van hun werk en degenen die dat doen voor andere, 
persoonlijke redenen.  

Het volgen van een bijkomende opleiding is echter niet voor iedereen in gelijke 
mate weggelegd. Hoewel er geen genderverschillen zijn in de mate waarin men 
een opleiding volgt (zie tabel 8-7 en tabel 4-2), zijn er wel genderverschillen 
met betrekking tot de motieven. Vrouwen volgen vaker een opleiding voor 
zichzelf, mannen daarentegen eerder in het kader van hun beroep of, beter, 
van het werk.  

Naar onderwijsniveau zijn er eveneens verschillen en wel in die zin dat vooral 
de jongvolwassenen die hogescholenonderwijs volg(d)en, hoger algemeen of 
kunstsecundair onderwijs of universiteit, het vaakst terug te vinden zijn op de 
schoolbanken na hun dagtaak of na hun schooldag voor degenen die nog 
school lopen. Er kan dus van een Matteus-effect worden gesproken. 

                                          
5  De precieze vraag luidt: “Volgt u momenteel een bijkomende opleiding (vormingscursus of 

avondcursus) of hebt u die gevolgd?” De antwoordmogelijkheden zijn: “ja, in het kader van 
mijn studies/werk”, “ja om persoonlijke redenen” of “nee”. 

6  De precieze vraag luidt: Bent u van plan nog iets bij te studeren in de toekomst? De 
antwoordmogelijkheden zijn: “ja, in het kader van mijn job”, “ja, om persoonlijke redenen”, 
“nee”, “weet niet”. 

7  Zowel studenten als afgestudeerden 
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Bijscholing wordt vooral gezocht door de mensen die al relatief veel scholing 
hebben. 

We stellen eveneens vast dat werkenden in grotere mate een bijkomende 
opleiding volgen dan niet-werkenden. Het gaat dan voornamelijk om 
bedienden en zelfstandigen en in mindere mate om arbeiders. Wat opvalt is 
dat zelfstandigen hoofdzakelijk een bijkomende opleiding volgen in het kader 
van het werk en dat bedienden zowel opleidingen volgen voor hun werk als 
voor zichzelf. Het is ook opvallend dat werklozen in mindere mate bijscholing 
volgen in functie van het werk: 7% versus 18 voor de niet werkenden. Zij doen 
dat daarentegen vaker voor redenen die niet met de arbeidsmarkt verbonden 
zijn: 28% versus 16% voor de werkenden. Naarmate mensen het risico op 
werkloosheid groter inschatten, neemt de mate waarin zij bijkomende 
opleidingen volgen in functie van werk trouwens niet toe maar af. Van 
degenen die het werkloosheidsrisico “klein” inschatten volgt 19% opleiding in 
functie van het werk. Van degenen die dat risico zeer groot inschatten doet 
slechts 10% dat. Van de eerste groep volgt 16% opleidingen voor niet-
werkgebonden redenen. Van de laatste groep, die een groot risico lopen op 
werkloosheid, volgt 40% dergelijke opleidingen. De praktijk van het levenslang 
leren schiet blijkbaar wortel, maar het functionele levenslang leren, gericht op 
arbeidsmarktkansen, wordt relatief weinig gebruikt door degenen die er het 
meest behoefte aan hebben, de laaggeschoolden, de werklozen en de mensen 
die zich door werkloosheid bedreigd voelen. Het is natuurlijk mogelijk, maar 
dat zou nader onderzocht moeten worden, dat die groepen ook op de 
arbeidsmarkt baat hebben bij de algemene, niet arbeidsmarktgebonden 
vormingen die zij wel, zeker in het geval van de werklozen en degenen die zich 
door werkloosheid bedreigd voelen, in grote mate volgen.   

Het volgen van een bijkomende opleiding neemt lichtjes toe met de leeftijd. De 
jongvolwassenen die momenteel een bijscholing volgen (voor job: 29.1 jaar; 
voor zichzelf: 28.5 jaar) zijn iets ouder dan diegenen die geen bijscholing 
volgen (27.2 jaar). 
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TABEL 4-2: VOLG NU OF HEEFT EEN BIJKOMENDE OPLEIDING GEVOLGD (RIJPERCENTAGES)  
   Ja, job/ 

studies 
 ja, voor 

mezelf 
 nee 

RIJPERCENTAGES     
Man 18.9 13.1 67.9 Geslacht (chi²=44.9; 

df=2; p=0.00) Vrouw 15.1 20.3 64.5 
Geen/lager onderwijs 11.9 16.2 72.0 Scholing (chi²=46.5; 

df=8; p=0.00) Hoger TSO en BSO 16.1 14.1 69.7 
 Hoger ASO en KSO 19.6 23.0 57.4 
 Hogescholenonderwijs 18.8 19.6 61.7 
 Universitair onderwijs 18.6 16.4 65.0 

Niet-student 19.9 18.1 62.1 Student (chi²=137.5; 
df=2; p=0.00) Student 6.1 11.0 82.9 

Niet-werkend 6.2 17.3 76.5 Werkend (chi²=166.9; 
df=2; p=0.00) Werkend 22.2 16.5 61.4 
 - arbeider 15.3 11.5 73.2 
 - bediende 24.7 20.4 54.9 
 - zelfstandige 28.1 12.7 59.2 

Niet-werkloos 18.1 15.7 66.2 Werkloos (chi²=52.7; 
df=2; p=0.00) Werkloos 7.3 28.2 64.4 

Brussels hoofdstedelijk gewest 14.4 21.7 63.9 Regio (chi²=20.8; df=4; 
p=0.00) Vlaams gewest 18.6 16.2 65.2 
 Waals gewest 14.9 15.8 69.3 

Tussen 0 en 600 euro 6.4 15.7 77.9 Inkomen (χ²=140.6; 
df=8; p=0.00) Tussen 600 en 999 euro 12.5 20.1 67.5 
 Tussen 1000 en 1499 euro 19.7 16.6 63.7 
 Tussen 1500 en 1999 euro 24.1 16.6 59.3 
 Meer dan 2000 euro 27.9 14.7 57.5 

Ongehuwd inwonenden bij 
ouders, met en zonder partner 

12.8 13.6 73.6 Huishoudtypes 
(chi²=107.4; df=12; 
p=0.00) Gehuwden met kinderen en met 

huis 
21.6 14.6 63.8 

 Ongehuwd samenwonend 
zonder kinderen 

17.7 18.8 63.4 

 (On)gehuwd samenwonend met 
kinderen 

17.2 19.2 63.6 

 Ongehuwd alleenwonenden, met 
en zonder partner 

23.0 24.9 52.1 

 Ongehuwd samenwonend 
zonder kinderen met huis 

17.6 26.1 56.3 

 Gescheiden alleenwonend met 
kinderen, met en zonder partner 

12.2 17.8 70.0 

Zeer klein 23.5 14.6 61.9 
Klein 19.0 15.8 65.2 

Werkloosheidskans  
(χ²=83.4; df=8; p=0.00) 

Niet groot, niet klein 13.8 18.4 67.9 
 Groot 10.1 22.0 67.9 
 Zeer groot 10.3 39.7 50.0 

Stabiele loopbaan 21.1 12.1 66.8 Loopbaanperspectief  
(χ²=73.6; df=6; p=0.00) Carrieregerichte loopbaan 17.2 22.2 60.7 
 Vlakke loopbaan 16.5 15.8 67.8 
 Flexibele loopbaan 13.2 26.3 60.5 
Totaal  17.0 16.8 66.2 
GEMIDDELDE SCORE    
Arbeidsethiek (0-100; x=64.3) p=0.00 66.7 62.1 64.2 
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4.3 Het volgen van een bijscholing in de toekomst 

Slechts een vijfde (20%) van alle jongvolwassenen is niet van plan in de 
toekomst een bijkomende opleiding te volgen. 52.3% daarentegen is er van 
overtuigd zich in de toekomst bij te scholen. 28% is daarover nog onbeslist. 
Deze cijfers bevestigen het besluit waartoe we al kwamen op basis van de 
huidige participatie aan bijscholingen: de idee van levenslang leren heeft 
ingang gevonden bij de bestudeerde leeftijdsgroep.  

Het patroon van de intenties volgt in grote mate dat van de praktijk. De 
intentie om een bijscholing te volgen is een heel klein beetje groter bij mannen 
dan bij vrouwen (zie TABEL 4-3 en tabel 8-7), maar het genderverschil zit hem 
voornamelijk in de soort vorming die men voor ogen heeft. Mannen willen 
vaker een bijscholing volgen in het kader van hun job, vrouwen iets vaker 
voor zichzelf, los van arbeidsmarktoverwegingen. 

De intentie een bijscholing te volgen neemt, net zoals de praktijk, toe met het 
opleidingsniveau. De hoger geschoolden plannen vaker dan lager opgeleiden 
een bijscholing. De respondenten die op het moment van de bevraging in het 
algemeen of kunstsecundair onderwijs les volgen of gevolgd hebben zouden 
voornamelijk een bijscholing volgen voor zichzelf. Zij die hogescholen- of 
universitair onderwijs volgen of gevolgd hebben, zouden eerder een bijscholing 
volgen die nuttig kan zijn voor hun job.  

De intentie een opleiding te volgen verschilt niet noemenswaardig tussen 
werkenden en werklozen, maar de eersten plaatsen die opleiding sterk in het 
perspectief van werk, de laatsten doen dat minder. Een gelijkaardig verschil 
tekent zich af in verband met het gepercipieerde risico op werkloosheid. Hoe 
groter het risico hoe kleiner de mate waarin men wil bijscholen in functie van 
werk en hoe meer men vorming wil volgen voor persoonlijke, niet 
arbeidsmarkt gelieerde redenen.  

Toekomstige vorming wordt meer overwogen door mensen waarvan het 
loopbaanperspectief gekenmerkt wordt door flexibiliteit dan door de anderen. 
De groepen met ambitie en die arbeidsmarktbetrokken zijn, willen vooral 
vorming die aansluit bij of in functie staat van het werk. De perifere flextimers 
willen vooral vorming voor persoonlijke ontplooiing.    
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TABEL 4-3: VAN PLAN OM NOG IETS BIJ DE STUDEREN IN DE TOEKOMST (RIJPERCENTAGES) 

   ja voor 
job 

 ja voor 
mezelf 

 nee  weet 
niet 

RIJPERCENTAGE      
man 32.8 22.0 19.9 25.3 geslacht (chi²=38.3; 

df=3; p=0.00) vrouw 24.5 25.2 20.7 29.6 
geen/lager onderwijs 19.9 20.8 29.6 29.8 scholing (χ²=156.7; 

df=12; p=0.00) hoger TSO en BSO 23.9 21.2 24.6 30.3 
 hoger ASO en KSO 29.9 31.1 16.1 22.9 
 hogescholenonderwijs 34.9 26.2 15.2 23.8 
 universitair onderwijs 36.5 24.3 12.5 26.8 

Niet-student 26.1 23.7 23.1 27.1 Student (χ²=117.6; 
df=3; p=0.00) Student 39.9 23.7 7.9 28.5 

Niet-werkend 30.5 26.3 13.6 29.7 Werkend (χ²=52.4; 
df=3; p=0.00) Werkend 27.9 22.6 23.2 26.3 
 - arbeider 19.8 19.6 28.8 31.9 
 - bediende 31.8 26.3 18.9 23.0 
 - zelfstandige 32.5 14.3 27.2 26.0 

Niet werkloos 29.4 23.1 20.5 27.1 Werkloos (χ²=17.0; 
df=3; p=0.00) Werkloos 21.1 30.3 18.0 30.6 

Brussels hoofdstedelijk gewest 31.8 23.7 16.0 28.4 Regio (χ²=47.1; df=6; 
p=0.00) Vlaams gewest 28.7 26.3 18.9 26.1 
 Waals gewest 27.5 18.4 24.7 29.4 

Tussen 0 en 600 euro 33.2 24.5 11.5 30.8 Inkomen (χ²=92.8; 
df=12; p=0.00) Tussen 600 en 999 euro 21.0 24.9 23.7 30.4 
 Tussen 1000 en 1499 euro 26.1 25.0 22.8 26.0 
 Tussen 1500 en 1999 euro 34.9 20.3 20.3 24.5 
 Meer dan 2000 euro 36.2 20.1 20.7 23.0 

Ongehuwd inwonenden bij 
ouders, met en zonder partner 

34.3 25.2 12.4 28.0 huishoudtype 
(χ²=162.2; df=18; 
p=0.00) Gehuwden met kinderen en met 

huis 
27.0 17.9 28.7 26.4 

 Ongehuwd samenwonend 
zonder kinderen 

30.6 29.2 11.0 29.2 

 (On)gehuwd samenwonend met 
kinderen 

19.8 26.2 26.8 27.1 

 Ongehuwd alleenwonenden, met 
en zonder partner 

28.6 27.7 16.2 27.5 

 Ongehuwd samenwonend 
zonder kinderen met huis 

30.8 24.9 19.4 24.9 

 Gescheiden alleenwonend met 
kinderen, met en zonder partner 

20.3 26.0 22.5 31.3 

Zeer klein 31.6 21.4 22.2 24.8 
Klein 30.4 22.7 21.4 25.5 

Werkloosheidskans 
(χ²=53.7; df=12; 
p=0.00) Niet groot, niet klein 26.9 26.0 17.4 29.8 
 Groot 28.0 29.8 13.4 28.9 
 Zeer groot 18.5 40.7 5.6 35.2 

Stabiele loopbaan 35.2 17.0 22.3 25.5 
Carrieregerichte loopbaan 35.9 33.4 9.5 21.2 

Loopbaanperspectief   
(χ²=292.6; df=9; 
p=0.00) Vlakke loopbaan 20.8 17.4 29.5 32.4 
 Flexibele loopbaan 15.6 37.0 15.2 32.2 

Laag 23.9 25.0 20.7 30.5 Arbeidsethiek (χ²=33.7; 
df=6; p=0.00) Midden 29.8 23.1 19.7 27.3 
 Hoog 32.9 22.5 20.5 24.1 
Totaal  28.6 23.6 20.3 27.5 
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Walen en mensen die in een dorp wonen hebben minder de intentie een 
bijscholing te gaan volgen. Vooral mensen die in een stadskern wonen zijn 
meer geneigd een bijkomende cursus te volgen. Hoewel er geen verschil is 
tussen Brussel en Vlaanderen wat de intentie om een bijscholing te volgen 
betreft, is er wel een verschil in de motivaties. Brusselaars zouden iets vaker 
een opleiding volgen in het kader van hun job of studies, Vlamingen voor niet 
arbeidsmarktgebonden motieven. 

Terwijl de ouderen (en ook de reeds afgestudeerden) op het moment van de 
bevraging vaker bezig zijn met het volgen van een bijkomende opleiding 
(gemiddeld 29 jaar) dan de jongeren, zijn het net de jongeren (en ook de 
studenten) die van plan zijn in de toekomst nog iets bij te studeren. Dit kan 
er op wijzen dat het volgen van een bijkomende opleiding voornamelijk 
voorkomt tussen het afstuderen (24 jaar) en de leeftijd waarop het leven zich 
sluit (30 jaar). Zij die iets willen bijstuderen in het kader van hun job of om 
persoonlijke redenen zijn respectievelijk 26.9 jaar en 27.5 jaar oud. Zij die 
niet van plan zijn zich bij te scholen zijn gemiddeld 29.7 jaar oud en de groep 
jongeren die het nog niet weet is 27.6 jaar oud.  

Tenslotte is ook de arbeidsethiek, die trouwens samenhangt met de 
loopbaanperspectieven, een beïnvloedende factor bij het plannen van een 
bijkomende opleiding. Mensen met een sterke arbeidsethiek (het derde van de 
jongvolwassenen met de hoogste arbeidsethiek) plannen vaker een 
bijkomende opleiding te volgen, en dan voornamelijk vanuit arbeidsmarkt 
motieven dan mensen met een zwakke arbeidsethiek (de 33% van de 
jongvolwassenen met de laagste arbeidsethiek). Van de eerste wil 33% dat 
doen, van de laatste 24%.  

 

4.4 Tijdskrediet 

Er wordt gezocht om de verdeling van het werk in brede zin (bezoldigde 
arbeid, uitbouw carrière, zorg voor kinderen…) die nu heel sterk 
geconcentreerd is op een relatief korte periode (25 tot 55 jaar), wat beter over 
het leven te spreiden. Eén van de maatregelen die daartoe wordt aangewend, 
is het toegankelijker maken van het tijdelijk onderbreken van de loopbaan of 
het tijdelijk deeltijds gaan werken. Dat zogeheten tijdskrediet8 is een manier 
om de druk van de “drukke leeftijd” wat te verlichten, waarvan trouwens werd 
vastgesteld dat ze het einde van de loopbaan wat uitstelt en dus effectief 
bijdraagt tot een betere verdeling van het werk over de levensloop (Elchardus 
& Cohen, 2004).  

                                          
8  Sinds 1 januari 2002 is het systeem 'loopbaanonderbreking' vervangen door 'tijdskrediet'. 

Het tijdskrediet zorgt ervoor dat werknemers het beroeps- en gezinsleven beter kunnen 
combineren. 
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Uit onderstaande tabel kan men opmaken dat er een permanente stijging is 
geweest wat betreft het aantal mensen dat gebruik maakt van het stelsel van 
de loopbaanonderbreking in België.  

 

TABEL 4-4: AANTAL LOOPBAANONDERBREKERS OP JAARBASIS IN BELGIË 
 Loopbaanonderbreking 

en tijdskrediet (aantallen) 
aandeel vrouwen (%) 

1985 2019 85.9 
1990 45656 84.6 
1995 50125 87.4 
1996 49891 86.4 
1997 55452 85.9 
1998 66361 86.0 
1999 81787 85.9 
2000 97294 84.6 
2001 111994 83.3 
2002* 116641 78.7 
2003 134359 73.4 
2004 148952 71.0 

Bron: Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen, jaarverslagen 
*: invoering tijdskrediet 
 

Uit de statistieken blijkt dat de meeste werknemers die gebruik maken van 
het stelsel van de loopbaanonderbreking tweeverdienersgezinnen zijn (NIS, 
2000). Uit het tijdsbestedingsonderzoek blijkt inderdaad dat deze gezinnen 
(lees vrouwen) het meeste tijdsdruk en gezinslast ervaren (Glorieux e.a., 
2001). Tabel 4-4 bevestigt dit. Het aandeel vrouwen op het totaal aantal 
loopbaanonderbrekers is groot en steeds hoger dan 80%. Sinds de invoering 
van het tijdskrediet in 2002, neemt het aantal loopbaanonderbrekers en 
tijdskredieters verder toe, wat voor een stuk toe te schrijven is aan een 
stijging van het aantal mannen in dit stelstel. In 2002 is het aandeel vrouwen 
nog 79%, in 2004 is dit verder gedaald tot 71%.  

Toch moet gesteld worden dat het aantal tijdskredieters, vergeleken met de 
totale actieve bevolking bescheiden blijft. Eind jaren ’80 bedroeg het totale 
aantal loopbaanonderbrekers tussen de 25.000 en 50.000, wat tussen de 1 à 
2% van het totaal aantal werknemers was (Jansen, 1990). 

 

Ook uit onze data blijkt dat slechts 1% (n=39) (zie tabel 1-1) van de 
respondenten op het moment van de bevraging met loopbaanonderbreking is 
of tijdskrediet opneemt. Deze mensen zijn gemiddeld 31.3 jaar oud en zijn 
met de loopbaanonderbreking begonnen op de leeftijd van 29.6 jaar. Hiermee 
zitten zij volop in de zogenaamde ‘drukke leeftijd’. Deze levensfase waarin men 
zowel een gezin sticht als een carrière uitbouwt, komt overeen met de periode 
waarin men het gevoel heeft dat het leven zich sluit (zie deelrapport 1). 
Omwille van het kleine aantal moeten we voorzichtig zijn met het maken van 
verdere opdelingen naar achtergrondkenmerken. Toch zijn er sterke 
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aanwijzingen dat het voornamelijk om vrouwen gaat. Niet minder dan 82.1% 
van de loopbaanonderbrekers is vrouw; 17.9% is man.  

Tegenwoordig zijn er verschillende tijdskredietregimes waaruit men kan 
‘kiezen’. Het merendeel van de respondenten heeft gekozen voor een langere 
aaneensluitende periode (62.3%). De overige loopbaanonderbrekers nemen 
een tijdskrediet op van één dag per week gedurende een bepaalde periode. 
Niemand koos voor korte periodes die verspreid zijn over de hele loopbaan. 

We peilden ook naar wat mensen er toe brengt om in het systeem van 
tijdskrediet te stappen (zie tabel 4-5).  

 

TABEL 4-5: REDENEN VOOR HET OPNEMEN VAN HUIDIGE TIJDSKREDIET 
 Redenen onderbreken van loopbaan (% 

respondenten dat een bepaalde reden 
aangeduid heeft)* 

Om voor mijn kinderen te zorgen 79.7 
Om meer tijd voor mezelf te hebben 11.4 
Om voor mijn ouders te zorgen 5.8 
Om een bijscholing te zorgen 4.4 
Om op reis te gaan 3.7 
Partner helpen bij eigen zaak 1.7 
Om meer onder de mensen te komen 0.0 
Andere 22.8 

* meerdere antwoorden mogelijk 

 

De veruit meest voorkomende reden om tijdskrediet op te nemen is het zorgen 
voor de kinderen. Vier vijfde van de respondenten gaf het zorgen voor zijn of 
haar kinderen aan als één van de redenen om gebruik te maken van 
tijdskrediet. Dit sluit aan bij de vaststelling dat meer dan 8 op 10 van de 
respondenten in een stelsel van tijdskrediet, vrouw is.  

In vergelijking met het kleine aantal loopbaanonderbrekers in onze 
steekproef, zijn er verbazend veel jongvolwassenen die in de toekomst van 
plan zijn tijdskrediet op te nemen. Niet minder dan de helft van de 18- tot 36-
jarigen is van plan de loopbaan op de een of andere manier te onderbreken 
(zie tabel 4-6). Een mogelijke verklaring voor dat grote verschil zou de leeftijd 
kunnen zijn waarop men de loopbaan wil onderbreken. Terwijl onze 
steekproef beperkt is tot de leeftijdsgroep van 18 tot 36 jaar, is de gemiddelde 
leeftijd waarop men tijdskrediet wil opnemen 33.6 jaar. Dertig procent van de 
jongvolwassenen die tijdskrediet willen opnemen, plannen dit na de leeftijd 
van 35 jaar. Een heleboel huidige tijdskredieters valt dus buiten de 
onderzoeksbevolking van deze studie. Een andere mogelijke verklaring is dat 
het tijdskrediet voorlopig vooral leeft als een mogelijkheid of een plan dat wel 
aantrekkelijk en interessant lijkt voor jonge mensen maar dat in vele gevallen 
wordt opgeborgen als praktische bezwaren zich stellen (financiële gevolgen, 
mogelijk impact op de loopbaan…).  

 

[31] 



TABEL 4-6: INTENTIE OM TIJDSKREDIET OP TE NEMEN IN DE TOEKOMST 
 % 

Ja, wil tijdskrediet opnemen (27.4 jaar) 50.3 
Nee, ik wil constant blijven werken (28.2 jaar) 49.7 

 

De belangrijkste reden om in de toekomst tijdskrediet op te nemen is, net 
zoals voor de huidige, effectieve loopbaanonderbrekers, de zorg voor kinderen 
(tabel 4-7). Dit wordt bevestigd door cijfers van het nationaal instituut voor de 
statistiek (NIS, 2000). Niet alleen het zorgen voor de kinderen maar ook het 
zorgen voor de ouders halen jongvolwassenen aan als reden om tijdskrediet 
op te nemen. Respectievelijk twee derde en 22% van de jongeren die 
tijdskrediet willen opnemen, zou dat doen om voor zijn of haar kinderen of 
ouders te zorgen. Voor 78% van de ondervraagden staat een gebeurlijke, 
toekomstige loopbaanonderbreking dus in het teken van de zorg voor 
anderen. Andere belangrijke redenen verwijzen eerder naar zelfontplooiing, 
zelfontwikkeling en onthaasting. 27% van de jongeren zou zijn loopbaan 
onderbreken om op reis te gaan, een kwart om meer tijd voor zichzelf te 
hebben en één op tien om meer onder de mensen te komen en zijn hobby’s uit 
te oefenen. 16% zou tijdskrediet opnemen om een bijscholing te volgen. Niet 
alleen in de intentie om tijdskrediet op te nemen zijn er genderverschillen9, 
ook bij de jongvolwassenen die tijdskrediet willen opnemen zijn er 
genderverschillen, meer bepaald met betrekking tot de redenen om 
tijdskrediet op te nemen. Vrouwen zullen immers tijdskrediet opnemen om de 
zorgtaken op zich te nemen; mannen om zichzelf te ontplooiien, te 
onthaasten, ... (NIS, 2000; Nagels, 2001-2002; Scharff, 2002). 

 

TABEL 4-7: REDENEN OM TIJDSKREDIET OP TE NEMEN IN DE TOEKOMST (ENKEL ZIJ DIE 

MOMENTEEL TIJDSKREDIET OPNEMEN EN DIE TIJDSKREDIET WILLEN OPNEMEN) 
 Totaal (%) 

(N=2450) 1
Man Vrouw 

Om voor mijn kinderen te zorgen (***) 65.8 52.2 74.2 
Om op reis te gaan (***) 27.2 35.8 21.9 
Om meer tijd voor mezelf te hebben (***) 25.9 29.2 23.9 
Om voor mijn ouders te zorgen (***) 22.4 18.7 24.7 
Om een bijscholing te zorgen 15.7 16.8 15.0 
Om meer onder de mensen te komen, hobby's (***) 10.8 17.1 6.9 
Andere (***) 8.7 14.1 5.3 

1 Meerdere antwoorden waren mogelijk 

 

Wat de timing voor het nemen van tijdskrediet betreft, zagen we reeds dat de 
gemiddelde leeftijd waarop men tijdskrediet zou willen nemen 33.6 jaar is. Het 
opnemen van tijdskrediet hangt echter niet alleen samen met de 

                                          
9  38% van de mannen en 63% van de vrouwen wil in de toekomst tijdskrediet 

opnemen 
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chronologische leeftijd maar ook met de sociale leeftijd en dus de levensfase 
waarin men zich bevindt. 47% van de jongvolwassenen zou haar/zijn 
loopbaan onderbreken als de kinderen jonger zijn dan vier jaar, 20% als ze 
tussen vier jaar en twaalf jaar oud zijn (zie tabel 4-8). Slechts vier procent zou 
tijdskrediet nemen als de kinderen uit huis zijn. Meer dan een derde van de 
jongvolwassenen die de loopbaan willen onderbreken zouden dat doen als ze 
daar zin in hebben, 18% als ze hun werk beu zijn en 14% als hun partner ook 
loopbaanonderbreking neemt. 

 

TABEL 4-8: WANNEER ZOU MEN TIJDSKREDIET WILLEN OPNEMEN 
 wanneer loopbaan onderbreken (%)* 

Als kinderen jonger zijn dan 4 jaar 47.1 
kinderen tussen 4 en 12 jaar 19.5 
Als kinderen uit huis zijn 4.0 
Als ik zin heb 34.1 
Als partner ook loopbaanonderbreking neemt 13.5 
Als ik mijn werk beu ben 17.5 
Andere 13.2 

* meerdere antwoorden waren mogelijk 

 

Over het soort tijdskrediet is er geen eensgezindheid (tabel 4-9). Het 
populairst zijn de korte periodes verspreid over de loopbaan (40%). Bij de 
huidige tijdskredieters heeft deze formule daarentegen geen succes10. Bijna 
een derde zou één dag per week gedurende een bepaalde periode tijdskrediet 
opnemen en 28% zou één lange aaneensluitende periode zijn loopbaan 
onderbreken. Deze laatste soort komt het vaakst voor bij de huidige 
tijdskredieters. 

 

TABEL 4-9:  SOORT TIJDSKREDIET (ENKEL DIEGENEN DIE TIJDSKREDIET WILLEN OPNEMEN) 
 Percentage 
Korte verspreide periodes 40.2 
1 dag per week gedurende bepaalde periode 31.7 
Lange aaneensluitende periode 28.2 
Totaal 100.0 

 

Bij de andere helft die geen tijdskrediet wil opnemen, peilden we naar het 
waarom (zie tabel 4-10). Meer dan drie op tien van hen wil zijn loopbaan niet 
onderbreken om hun carrière niet in het gedrang te brengen (Roberts, 2004). 
De te lage vergoedingen worden evenwel het vaakst aangehaald (38%) als 
reden om geen tijdskrediet op te nemen. Een kwart denkt zich te zullen 

                                          
10  Het is mogelijk dat deze mensen moeilijker te vatten zijn door een 

momentopname zoals een enquête. In periodes dat zij werken zijn zij bovendien 
makkelijker geneigd te antwoorden dat ze werken, niet dat zij in 
loopbaanonderbreking zijn. 
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vervelen en voor 18% is werken te belangrijk in hun leven. Deze argumenten 
kunnen we klasseren onder de hoofding “arbeid als zingever” (Elchardus & 
Glorieux, 1995). Meer dan vier op tien jongvolwassenen is gevoelig voor dat 
argument. 

 

TABEL 4-10: REDENEN VOOR HET NIET OPNEMEN VAN TIJDSKREDIET (N=2200) 
 Redenen geen tijdskrediet (%)*  

De vergoedingen zijn te laag 38.4 
Om carrière niet in gedrang te brengen 31.1 
Ik zou me vervelen 25.5 
Werken is te belangrijk in mijn leven 18.0 
Andere 14.7 

* Meerdere antwoorden waren mogelijk 

 

Dat blijkt ook uit de vaststelling dat een sterke arbeidsethiek moeilijk te 
verzoenen is met tijdskrediet. Daarmee samenhangend zijn er ook verschillen 
in het al dan niet willen opnemen van tijdskrediet naargelang de 
loopbaanperspectieven. Het tijdskrediet ligt vooral goed in de markt bij de 
jongvolwassenen met minder ambitie en een lagere werkbetrokkenheid. In het 
bijzonder de flextimers zijn er op gebrand: 68% van hen zou het willen 
opnemen, te vergelijken met 37% van degenen die een stabiele, opwaartste 
loopban voor ogen hebben. Loopbaanonderbreking en een stabiele, opwaartse 
loopbaan (die mensen hebben ook de sterkste, traditionele  arbeidsethiek) 
gaan  niet goed samen.  

 

We zagen reeds dat het bij de weinige tijdskredieters in de steekproef vooral 
gaat om vrouwen met kinderen. Ook bij de jongvolwassenen die van plan zijn 
in de toekomst hun loopbaan te onderbreken zijn vrouwen en 
jongvolwassenen met een grotere kinderwens oververtegenwoordigd (tabel 8-7 
en tabel 4-11).  

Naar scholingsniveau zijn er eveneens verschillen. Vooral de 
hogergeschoolden zijn van plan tijdskrediet op te nemen. 

Ook het huidige arbeidsstatuut bepaalt of men al dan niet tijdskrediet wil 
opnemen. Het tijdskrediet lijkt vooral voor de (nog) niet werkenden een 
populaire maatregel. Het zijn voornamelijk studenten, huisvrouwen en 
huidige tijdskredieters die (blijvend) van deze maatregel gebruik willen 
maken. Bij de werkende jongvolwassenen zouden vooral bedienden 
tijdskrediet willen opnemen, arbeiders en zelfstandigen daarentegen veel 
minder. De vraag naar tijdskrediet is ook groter naarmate de kans op 
werkloosheid hoger wordt ingeschat.  

Tenslotte zijn er ook regionale verschillen in die zin dat het tijdskrediet vooral 
populair is bij Vlamingen en het minst populair in Wallonië.  
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TABEL 4-11: INTENTIE OM TIJDSKREDIET OP TE NEMEN IN DE TOEKOMST (RIJPERCENTAGES) 
  Ja, ik wil 

tijdskrediet 
Nee, 

RIJPERCENTAGES    
Geen kinderen 42.3 57.7 kinderwens (χ²=55.4; df=3; 

p=0.00) 1 kind 40.4 59.6 
 2 kinderen 47.2 52.8 
 3 kinderen of meer 58.6 41.4 

Man 38.1 61.9 geslacht (χ²=264.6; df=1; 
p=0.00 Vrouw 62.5 37.5 

Geen/lager onderwijs 39.8 60.2 scholing (χ²=142.9; df=4; 
p=0.00) Hoger TSO en BSO 42.8 57.2 

 Hoger ASO en KSO 50.3 49.7 
 Hogescholenonderwijs 61.7 38.3 
 Universitair onderwijs 60.1 39.9 

Regio (χ²=143.8; df=2; p=0.00) Brussels hoofdstedelijk gewest 48.9 51.1 
 Vlaams gewest 57.5 42.5 
 Waals gewest 36.9 63.1 

Niet student 48.2 51.8 student (χ²=31.6; df=1; 
p=0.00) Student 59.1 40.9 

Niet-werkend 57.5 42.5 werkend (χ²=39.1; df=1; 
p=0.00) Werkend 47.2 52.8 
 - arbeider 37.7 62.3 
 - bediende 58.3 41.7 
 - zelfstandige 25.2 74.8 

Niet-werkloos 50.0 50.0 werkloos (χ²=0.56; df=1; 
p=0.47) Werkloos 52.1 47.9 
Huishoudtype (χ²=39.4; df=6; 
p=0.00) 

Ongehuwd inwonenden bij 
ouders, met en zonder partner 

53.7 46.3 

 Gehuwden met kinderen en met 
huis 

47.6 52.4 

 Ongehuwd samenwonend zonder 
kinderen 

61.5 38.5 

 (On)gehuwd samenwonend met 
kinderen 

46.1 53.9 

 Ongehuwd alleenwonenden, met 
en zonder partner 

55.4 44.6 

 Ongehuwd samenwonend zonder 
kinderen met huis 

50.8 49.2 

 Gescheiden alleenwonend met 
kinderen, met en zonder partner 

41.7 58.3 

(zeer) klein 47.7 52.3 werkloosheidskans (χ²=19.7; 
df=2; p=0.00) Niet groot, niet klein 52.5 47.5 

 (zeer) groot 58.7 41.3 
stabiele loopbaan 36.9 63.1 loopbaanperspectief 

(χ²=169.7; df=3; p=0.00) carrieregerichte loopbaan 53.5 46.5 
 vlakke loopbaan 57.1 42.9 
 Flexibele loopbaan 67.9 32.1 

Totaal  50.3 49.7 
GEMIDDELDE SCORE    
Arbeidsethiek (0-100; x=64.3) p=0.00 61.6 67.1 
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5 Toeleiding naar de loopbaan 

In dit laatste deel belichten we de factoren die ervoor zorgen dat men een 
bepaalde loopbaan verkiest boven een andere.  

 

De loopbaanperspectieven van mannen en vrouwen 

Uit de analyses blijkt dat er qua loopbaanvooruitzichten vrij grote 
genderverschillen zijn, ook na controle voor andere factoren. Vrouwen zijn 
oververtegenwoordigd in de cluster jongvolwassenen die een vlakke loopbaan 
wensen alsook, maar in mindere mate bij de flextimers (tabel 5-1 tabel 5-2 en 
tabel 8-6).  Hun ambitie en arbeidsmarktbetrokkenheid blijkt dus merkelijk 
lager te liggen dan die van de mannen. Mannen zijn oververtegenwoordigd bij 
degenen die een stabiele opwaartse loopbaan wensen of die ambitie en de 
aanvaarding van flexibiliteit aan elkaar koppelen. Vrouwen zijn dus veel meer 
gericht op loopbanen die andere belangstellingen en bezigheden toelaten, 
meer deeltijds werk omvatten, waarschijnlijk daarom ook minder 
promotiekansen en minder kansen op financiële vooruitgang bieden (we 
komen hier aanstonds nog op terug). 

 

TABEL 5-1: TOELEIDING NAAR DE LOOPBANEN – STAPSGEWIJZE REGRESSIE 
 Stabiele opwaartse loopbaan Ambitieuze en flexibele loopbaan 
 bèta p bèta p r² bèta p bèta p r² 

(Constant)  0.00  0.00   0.08  0.13  
Geslacht (ref: man) -0.09 0.00 -0.12 0.00  -0.10 0.00 -0.09 0.00  
TSO/BSO vs lager 
onderwijs 

-0.01 0.90 -0.01 0.81  -0.02 0.63 -0.02 0.64  

KSO/ASO vs lager 
onderwijs 

-0.02 0.53 -0.01 0.78  0.01 0.80 0.00 0.96  

Hogescholenonderwij
s vs lager onderwijs 

-0.11 0.01 -0.10 0.02  0.04 0.30 0.03 0.38  

Universitair vs lager 
onderwijs 

-0.12 0.00 -0.10 0.01 2.9 0.14 0.00 0.13 0.00 4.8 

Werkloos vs werkend -0.04 0.08 -0.05 0.04  0.07 0.00 0.07 0.00  
Student vs werkend 0.02 0.55 0.01 0.81 3.6 0.07 0.02 0.08 0.01 7.4 
Kinderwens -0.02 0.49 -0.06 0.01 3.6 0.01 0.60 0.03 0.21 7.4 
arbeidsethiek 0.19 0.00 0.15 0.00 7.3 -0.02 0.26 -0.01 0.64 7.4 
Zelfontplooiing 0.00 0.98 0.01 0.67  0.17 0.00 0.15 0.00  
autonomiestreven  -0.07 0.00 -0.03 0.14 7.6 0.05 0.03 0.03 0.14 11.2 
dorp vs stad 0.00 0.86 -0.01 0.81  0.00 0.99 0.00 0.83  
vlaanderen vs bxl 0.05 0.21 0.04 0.25  -0.10 0.01 -0.09 0.01  
wallonie vs bxl 0.13 0.00 0.10 0.01 8.4 -0.10 0.01 -0.08 0.02 11.5 
leeftijd -0.07 0.01 -0.08 0.01  -0.09 0.00 -0.08 0.00  
Sociaal oud 0.02 0.51 -0.01 0.64 8.8 -0.03 0.29 -0.01 0.74 12.0 
Egobetrokken 
levenspad 

-- -- -0.04 0.07  -- -- 0.06 0.02  

Familiaal levenspad -- -- 0.16 0.00 10.7 -- -- -0.07 0.01 12.5 
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TABEL 5-2: TOELEIDING NAAR DE LOOPBANEN – STAPSGEWIJZE REGRESSIE 
 Vlakke Loopbaan Perifere flexiwerkers 
 bèta p Bèta p r² bèta p bèta p r² 

(Constant)  0.05  0.08   0.14  0.42  
Geslacht (ref: man) 0.18 0.00 0.18 0.00  0.04 0.05 0.07 0.00  
TSO/BSO vs lager 
onderwijs 

-0.04 0.29 -0.04 0.32  0.08 0.04 0.09 0.04  

KSO/ASO vs lager 
onderwijs 

-0.07 0.02 -0.07 0.02  0.10 0.00 0.09 0.00  

Hogescholenonderwijs 
vs lager onderwijs 

-0.01 0.79 -0.01 0.83  0.11 0.01 0.11 0.01  

Universitair vs lager 
onderwijs 

-0.10 0.01 -0.10 0.01 4.5 0.11 0.00 0.09 0.01 0.8 

Werkloos vs werkend -0.08 0.00 -0.08 0.00  0.07 0.00 0.07 0.00  
Student vs werkend -0.01 0.64 -0.02 0.60 7.7 -0.10 0.00 -0.09 0.00 2.3 
Kinderwens -0.02 0.38 -0.01 0.58 7.7 0.03 0.18 0.07 0.00 2.3 
arbeidsethiek -0.08 0.00 -0.08 0.00 8.9 -0.14 0.00 -0.12 0.00 4.4 
Zelfontplooiing -0.17 0.00 -0.15 0.00  -0.01 0.60 -0.02 0.36  
autonomiestreven  -0.05 0.03 -0.05 0.03 13.4 0.09 0.00 0.07 0.01 5.1 
dorp vs stad 0.01 0.59 0.01 0.58  -0.02 0.37 -0.01 0.57  
vlaanderen vs bxl 0.03 0.37 0.03 0.37  0.02 0.68 0.02 0.61  
wallonie vs bxl -0.02 0.50 -0.03 0.44 13.6 -0.03 0.45 -0.01 0.87 5.2 
leeftijd 0.18 0.00 0.18 0.00  0.00 0.87 0.01 0.68  
Sociaal oud 0.05 0.04 0.05 0.06 15.6 -0.05 0.05 -0.03 0.30 5.3 
Egobetrokken levenspad -0.04 0.06    0.04 0.10  
Familiaal levenspad  -0.01 0.59 15.7   -0.13 0.00 6.5 

 

Onderwijsniveau en beroepsstatuut 

Naar onderwijsniveau en beroepsstatuut (twee elementen die onderling 
samenhangen) zijn er eveneens verschillen. Universitairen zijn 
oververtegenwoordigd bij degenen die flexibiliteit aanvaarden en dan vooral bij 
degenen die ambitie aan flexibiliteit koppelen. Terwijl de universitairen 16% 
van de onderzoeksbevolking uitmaken, vormen zij 27% van die cluster (Tabel 
8-6). De stabiele opwaartse loopbaan is minder aantrekkelijk voor mensen die 
hogescholenonderwijs of universitair onderwijs volg(d)en. Vooral 
jongvolwassenen die een diploma van hoger technisch of beroeps secundair 
onderwijs hebben zijn oververtegenwoordigd. Zij vormen 40% van de 
steekproef en 47% van die cluster. Andere echt opvallende verbanden met 
onderwijsniveau zijn er niet, tenzij dat de mensen die hogescholenonderwijs 
volgden iets frequenter voor de ambitieloze, vlakke loopbaan kiezen. 
Samenhangend met de verschillen vastgesteld naar onderwijsniveau zijn er 
ook verschillen naar het beroepsstatuut. Zo wordt een stabiele opwaartse 
loopbaan voornamelijk verkozen door arbeiders en een vlakke loopbaan door 
bedienden. Studenten, werklozen en jongeren die op zoek zijn naar een eerste 
job hopen op een flexibele en ambitieuze loopbaan.  
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Leeftijd en levensfase 

De jonge volwassenen die in hun loopbaanperspectief ambitie koppelen aan 
de aanvaarding van flexibiliteit zijn relatief jong, zowel chronologisch 
(gemiddeld 26 jaar) als sociaal (zij hebben gemiddeld 3.1 levenstransities11 
achter de rug). Dat soort levensloopperspectief is ook razend populair bij 
degenen die (nog) niet werken. Terwijl 28% van de respondenten niet werkt, 
vormen de niet-werkenden niet minder dan 40% van de cluster die ambitie 
aan flexibiliteit wil koppelen. Dat levensloopperspectief heeft dus wel iets 
“onvolwassen”. Het oefent een grote aantrekkingskracht uit op jonge, nog 
ongebonden mensen zonder werkervaring, waarvan de overgrote meerderheid 
overigens nog bij de ouders inwoont.  

Een vlakke loopbaan draagt daarentegen de voorkeur weg van de iets oudere 
jongvolwassenen. Zij zijn gemiddeld 30 jaar en hebben al heel wat transities 
doorlopen (sociale leeftijd=5.1). De mogelijkheid bestaat dus dat vrouwen dit 
perspectief aannemen nadat een engagement in het gezin hen heeft “geleerd” 
dat de verdeling van het huishoudelijke werk een terugschroeven van de 
arbeidsmarktambities nodig maakt.   

De flextimers hebben relatief gezien nog maar weinig transities doorlopen in 
vergelijking met hun chronologische leeftijd. Het is ook een 
loopbaanperspectief dat past bij ongebondenheid. Deze jongeren zijn 
overigens het minst tevreden met hun leven. Omgekeerd zien we dat de 
jongvolwassenen met een stabiele opwaartse loopbaan in het vooruitzicht 
relatief jong zijn maar toch al tamelijk veel engagementen zijn aangegaan. 
Een stabiele loopbaan biedt hen de meeste zekerheid. Zij zijn bovendien de 
groep die het meest tevreden is met hun leven.  

 

Regio’s en loopbaanperspectieven 

Regionaal tekent het grootste verschil zich af tussen Brussel enerzijds, 
Vlaanderen en Wallonië anderzijds. Veel meer dan de anderen opteren de 
Brusselaars voor een ambitieuze en flexibele loopbaan. Zij vormen 13% van 
de steekproef, maar 21% van die cluster. De andere regionale verschillen zijn 
kleiner. We vinden de Walen iets frequenter terug in de ambitieuze, maar 
stabiele loopbaan. De Vlamingen kiezen iets meer voor de vlakke loopbaan.  

 

 

                                          
11  Op basis van het aantal transities (9 in totaal: met name, afstuderen, intrede op 

de arbeidsmarkt, ouderlijk huis verlaten, gaan samenwonen, eigenaar worden van 
een woning, huwen, eerste kind krijgen, laatste kind krijgen, echtscheiding) dat 
men reeds doorlopen heeft, kunnen we de jongvolwassenen een sociale leeftijd 
meegeven die varieert van 0 tot 9. Iemand die alle transities heeft doorlopen krijgt 
score 9, iemand die nog geen enkele transitie heeft meegemaakt krijgt score 0. Dit 
is bovendien een indicatie van iemands sociale leeftijd. 
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Levenspaden en loopbaanperspectieven 

Uit het vorige deelrapport bleek dat we in de opvattingen, houdingen en 
aspiraties over familie en gezin, vrijetijdsbesteding, sociaal netwerk en 
toekomstplannen en/of –dromen twee verschillende levenspaden kunnen 
onderscheiden. Enerzijds het familiebetrokken levenspad, anderzijds het 
egobetrokken levenspad. Voor jongeren die een familiebetrokken levenspad 
willen opgaan, neemt het gezin en de familie een centrale plaats in. Zij 
hechten bijzonder veel belang aan sociale relaties met familie, partner en 
kinderen. Zij willen tradities die gezins- en familierelaties bevorderen, zeker in 
stand houden. Ontrouw in relaties is voor hen volkomen uit den boze. Hun 
verzuchtingen in verband met hun vrijetijdsbesteding zijn sterk gericht op het 
familiale milieu en ze vinden ook traditionele gezinsvormen belangrijker. Deze 
jongeren zijn ook vooruitziend. Zij stippelen hun leven uit en anticiperen 
planmatig op de toekomst.  

Jongeren die een egobetrokken levenspad willen bewandelen, zijn eerder 
gericht op het zelf en de zelfontplooiing. Het levenspad van deze jongeren 
wordt gekenmerkt door een vrijetijdsbesteding gevuld met culturele en 
creatieve activiteiten en een engagement in het verenigingsleven. Hun 
vrijetijdsrepertoire bestaat eveneens uit eerder commerciële en informele 
activiteiten. Aan contacten met het secundaire sociale netwerk, zoals vrienden 
en leden van verenigingen, wordt door hen relatief veel belang gehecht. Hun 
levensstijl kenmerkt zich door een grotere voorkeur voor stedelijk leven met 
veel interesse voor reizen maar ook, tot op zekere hoogte, het streven naar 
materiële welvaart. 

Het zou best kunnen dat jongvolwassenen met een ego- of familiebetrokken 
levenspad een voorkeur hebben voor een bepaalde loopbaan, juist met als 
doel deze egobetrokken of familiale levensvisie te verwezenlijken. 
Jongvolwassenen zouden dus een bepaalde loopbaan kiezen in functie van 
hun vooropgesteld levenspad.  

Tabel 5-3 (zie ook tabel 5-1 en 5-2) geeft inderdaad weer dat er een verband is 
tussen de vier verschillende loopbaanperspectieven en de onderscheiden 
levenspaden. Het is duidelijk dat een familiebetrokken levenspad samengaat 
met een stabiel loopbaanperspectief, terwijl een flexibele loopbaan (zowel de 
ambitieuze en in het bijzonder de perifere) juist niet gepaard gaat met dit 
levenspad. Het egobetrokken levenspad  daarentegen is geassocieerd met de 
carrièregerichte, ambitieuze loopbaan en wordt sterk12 verworpen door de 
mensen die opteren voor een vlakke loopbaan.  

 

                                          
12  Dit kunnen we verklaren door hun lagere streven naar zelfontplooiing en hun 

oudere (sociale) leeftijd (zie later) 
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TABEL 5-3:  VERBAND TUSSEN LOOPBAANPERSPECTIEVEN EN FAMILIE- EN EGOBETROKKEN 

LEVENSPAD (GEMIDDELDE SCORE) 
Loopbaanclusters Familiebetrokken 

levenspad 
Egobetrokken 

levenspad 
Stabiele opwaartse loopbaan 0.22 -0.05 
Carrièregerichte en flexibele loopbaan -0.14 0.34 
Vlakke loopbaan 0.10 -0.25 
Perifere flexiwerkers -0.29 0.02 
Totaal 0.03 0.03 
P 0.00 0.00 
èta² 3.80 4.70 

 

 

6 Gender, levensfase en loopbanen 

We zagen reeds dat er grote genderverschillen zijn in de keuze voor een 
bepaald loopbaantype. Ook de leeftijd en de levensfase waarin men zich 
bevindt (sociale leeftijd), bleken een belangrijke rol te spelen. In dit deel gaan 
we dieper in op deze elementen. 

 

6.1 De aanpassing van loopbaanperspectieven van mannen en 
vrouwen in functie van hun vooropgesteld levenspad 

Het populairste loopbaanperspectief bij zowel mannen als vrouwen is de 
stabiele opwaartse loopbaan (zie figuur 6-1). Bij mannen komt de ambitieuze 
flexibele loopbaan op de tweede plaats, terwijl de vlakke loopbaan bij vrouwen 
de op één na meeste voorstanders kent. Het minst populaire loopbaantype is 
voor beide geslachten het perifere flexiwerk.  
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FIGUUR 6-1: LOOPBAANPERSPECTIEVEN VAN MANNEN EN VROUWEN 
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We zagen reeds dat het stabiele opwaartse loopbaanperspectief het best te 
verzoenen valt met een familiebetrokken levenspad, wat waarschijnlijk, gezien 
het belang dat jongvolwassenen aan gezin en familie hechten, de populariteit 
van dit type loopbaan mede verklaart. Deze samenhang blijkt het geval te zijn 
voor zowel mannen als vrouwen (zie tabel 6-1). Dit wordt bevestigd in Vlaams 
en Nederlands onderzoek waaruit blijkt dat het kunnen combineren van 
arbeid en gezin nog steeds als streefdoel vooropgesteld wordt, zowel door 
jongeren als volwassenen (Vinken e.a., 2002 ; Vinken e.a., 2003; te Poel, 
1999; Glorieux e.a., 2005; Liefbroer & Dykstra, 2000). 

Wie kiest voor een familiebetrokken levenspad, heeft relatief veel kans te 
opteren voor de vaste opwaartse loopbaan en het perifere flexiwerk te mijden 
(zie tabel 6-1). De houdingen tegenover de andere loopbaantypes zijn 
afhankelijk van het geslacht. De vrouw die kiest voor het familiebetrokken 
levenspad moet een ambitieuze, flexibele loopbaan in grotere mate opgeven 
dan de man. De man die voor zo’n levenspad kiest mijdt in grotere mate dan 
de vrouw de vlakke loopbaan.  

Een keuze voor een egobetrokken levenspad vergroot de kans dat geopteerd 
wordt voor een ambitieuze, flexibele loopbaan en dat een vlakke loopbaan 
wordt gemeden.   
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TABEL 6-1: EFFECT (BÈTACOËFFICIËNT) VAN FAMILIE- EN EGOBETROKKEN LEVENSPAD OP DE 

VERSCHILLENDE LOOPBAANPERSPECTIEVEN NAAR GESLACHT, NA CONTROLE VOOR 

ONDERWIJSNIVEAU EN LEEFTIJD 
 Stabiele 

opwaartse 
loopbaan 

Ambitieuze 
flexibele 
loopbaan 

Vlakke 
loopbaan 

Perifere 
flexiwerkers 

Familiebetrokken 
levenspad 

    

Man 0.18*** -0.01 -0.07*** -0.19*** 
Vrouw 0.16*** -0.13*** 0.05 -0.11*** 
Totaal 0.17*** -0.07*** -0.01 -0.15*** 
Egobetrokken 
levenspad 

    

Man -0.10*** 0.20*** -0.14*** 0.02 
Vrouw 0.01 0.18*** -0.16*** -0.02 
Totaal -0.04 0.18*** -0.15*** 0.00 

 

 

6.2 Invloed van leeftijd en gezinsvorming op de 
loopbaanperspectieven 

Naar analogie met de theorie van Schein (1985) kunnen we de vier 
loopbaanperspectieven beschouwen als loopbaanankers. Schein veronderstelt 
dat deze ankers pas na een tiental werkzame jaren vaste vorm krijgen. De 
fase van de jongvolwassenenheid, die grofweg loopt van het 15de tot het 30ste 
levensjaar, en dus overeenkomt met een deel van onze steekproefpopulatie 
van 18 tot 36 jaar, is een periode waarin jongeren zich nog niet vastleggen in 
een baan of een relatie. We zagen in het vorige deelrapport dat de leeftijd van 
30 inderdaad zowat het punt is waarop het leven van velen in een vaste 
bedding komt te liggen. De visie van Schein suggereert dat jong volwassenen 
voor de leeftijd van dertig dus nog wel eens van loopbaanperspectief zouden 
kunnen veranderen. Dat vermoeden wordt ook gewekt door de reeds 
uitgevoerde analyses, waaruit onder meer bleek dat het ambitieuze, flexibele 
loopbaanperspectief toch eerder iets was voor (zeer) jonge, ongebonden 
mensen zonder werkervaring.  

Uit de vier onderscheiden loopbaanconcepten van Larsson et al. (2001) en 
Brousseau & Driver (1998) blijkt alvast dat het expertconcept (verwant aan 
onze stabiele opwaartse loopbaan) populairder wordt naarmate men ouder 
wordt. Jongeren daarentegen zouden vooral aangesproken worden door het 
transitoryconcept (verwant aan onze flexiwerkers).  

In dit deel onderzoeken we of de loopbaanperspectieven van jongvolwassenen 
veranderen met de leeftijd. We gaan bovendien na of deze aanpassing van de 
loopbaanperspectieven naarmate men ouder wordt, verklaard kan worden 
door de levenfase waarin men zich bevindt of, anders gesteld, is het 
waargenomen effect van de chronologische leeftijd in feite toe te schrijven aan 
de sociale leeftijd.   
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De ambitieuze flexibele loopbaan en de vlakke loopbaan zijn het sterkst 
onderhevig aan leeftijdseffecten (resp β=-0.16 en β=0.23, zie Tabel 6-2). De 
voorkeur voor de eerste neemt stijl af naarmate men ouder wordt, de 
populariteit voor de tweede neemt sterk toe naarmate men ouder wordt. Dit is 
het geval voor zowel mannen als vrouwen. Terwijl 38% van de 18- tot 20-
jarigen kiest voor een ambitieuze flexibele loopbaan, die hiermee voor deze 
leeftijdscategorie het op één na populairste loopbaantype is (na de stabiele 
opwaartse loopbaan), opteert nog maar slechts een vijfde (20%) van de 31- tot 
36-jarigen voor die ambitieuze, flexibele loopbaan. Hiermee moet dit type 
loopbaan zijn tweede plaats inruilen voor een derde en voorlaatste plaats.   

De vlakke loopbaan wordt daarentegen populairder naarmate de leeftijd stijgt. 
Terwijl slechts één op tien 18- tot 20-jarigen voor een vlakke loopbaan kiest 
(het is het minst populaire loopbaantype op die leeftijd), spreekt dit type 
loopbaan vooral 30-plussers aan. Bijna een derde van de 31- tot 36-jarigen 
verkiest een vlakke loopbaan. Bij de mannen is dit 22%, bij de vrouwen zelfs 
meer dan vier op tien. De vlakke loopbaan is dan ook het meest populair bij 
de vrouwelijke dertigplussers. Bij de mannen boven de 30 jaar spreekt de 
stabiele opwaartse loopbaan het meeste aan. 

 

 

TABEL 6-2: PERCENTAGE MANNEN EN VROUWEN NAAR LEEFTIJDSCATEGORIEËN DAT VOOR 

EEN BEPAALD LOOPBAANTYPE KIEST 
  Stabiele 

opwaartse 
loopbaan 

Ambitieuze 
flexibele 

loopbaan 

Vlakke 
loopbaan 

Perifere 
flexiwerkers 

Man 18-20 jaar 44.4 38.9 4.2 12.5 
 21-25 jaar 45.8 38.5 8.4 7.3 
 26-30 jaar 41.8 31.0 12.8 14.5 
 31-36 jaar 43.1 24.5 21.7 10.7 
 β -0.03 -0.14*** 0.20*** 0.03 

Vrouw 18-20 jaar 41.2 37.1 14.1 7.6 
 21-25 jaar 34.8 31.6 17.0 16.7 
 26-30 jaar 33.8 21.8 25.9 18.5 
 31-36 jaar 25.7 15.2 41.7 17.4 
 β  -0.12*** -0.19*** 0.26*** 0.06* 

Totaal 18-20 jaar 42.7 37.9 9.6 9.9 
 21-25 jaar 40.4 35.1 12.7 11.9 
 26-30 jaar 38.3 26.8 18.7 16.2 
 31-36 jaar 34.2 19.7 31.9 14.1 
 β  -0.07*** -0.16*** 0.23*** 0.04* 

 

Naar analogie met de ambitieuze flexibele loopbaan wordt de stabiele 
opwaartse loopbaan eveneens minder populair naarmate men ouder wordt 
(β=-0.07). Het verband met de leeftijd is hier echter merkelijk minder sterk. 
Het geldt trouwens enkel voor de vrouwen (β voor vrouwen is -0.12, zie Tabel 
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6-2). Terwijl 41% van de 18- tot 20-jarige vrouwen voor dit type loopbaan 
kiest, daalt dit tot 26% bij de 30-plussers. Naarmate ze ouder worden, ruilen 
vrouwen de aspiratie naar een stabiele, maar opwaartse loopbaan blijkbaar in 
voor een vlakke loopbaan. Mannen blijven daarentegen kiezen voor een 
stabiele opwaartse loopbaan, los van hun leeftijd.  

De eerste jaren van de loopbaan, meer bepaald tussen 20 en 30, sneuvelen de 
ambities. Van de jonge mensen 18 tot 20 kiest zowat 80% voor een ambitieus 
loopbaanproject. Tien jaar later, bij de groep 31 tot 36 jaar oud, is het aantal 
ambitieuzen nagenoeg gehalveerd. Zij vormen dan nog 44% van die 
leeftijdsgroep. De andere 56% kiest dan voor een vlakke loopbaan of een 
perifere flexijob. Keuzes die bij de 18 tot 20-jarigen slechts door 20% worden 
gemaakt. Het levensloop tussen 20 en 30 is een waar slachtveld van ambitie, 
vooral het geloof in een opwaarts mobiele én flexibele loopbaan moet er dan 
aan geloven. 

De vraag stelt zich waarom dat verband met de leeftijd er is. De relatie tussen 
de chronologische leeftijd en de loopbaanperspectieven kan in principe 
verklaard worden door de aanpassing aan de werkervaring die toeneemt 
naarmate men ouder wordt (cfr. Schein, 1985) of aan de gezinsontwikkeling 
en de doorlopen transities. We zagen reeds (deelrapport 1) dat de  transities 
door velen worden beschouwd als belangrijke levenskeuzes die de 
mogelijkheden voor bepaalde loopbaantypes dus best kunnen beïnvloeden. De 
vastgestelde relatie met de leeftijd zou in dat geval een gevolg zijn van de 
relatie tussen de leeftijd en de transities die reeds werden doorgemaakt. De 
relatie tussen de chronologische leeftijd en het aantal doorgemaakte transities 
is immers bijzonder sterk (r=0.77).  

Uit de analyses blijkt inderdaad dat de invloed van de chronologische leeftijd 
op de loopbaanperspectieven in sommige gevallen volledig in andere 
gedeeltelijk, verklaard wordt door het aantal doorlopen transities. Op dat vlak 
zij er wel verschillen tussen de geslachten. Dit wil zeggen dat men zijn 
loopbaanplannen aanpast aan de levensfase waarin men zich bevindt en dat 
dit verschillend is voor mannen en vrouwen.  

In wat volgt bespreken we de verandering in de loopbaanperspectieven 
naargelang de levensfase waarin men zich bevindt, en dit per loopbaantype. 

Net zoals de chronologische leeftijd heeft de sociale leeftijd vooral een invloed 
op de ambitieuze flexibele (β=-0.17) en op de vlakke loopbaan (β=0.22). Dit 
geldt voor zowel mannen als vrouwen, al moeten we opmerken dat de sociale 
leeftijd sterker doorweegt bij vrouwen (β sociale leeftijd op ambitieuze loopbaan=-0.20; β 
sociale leeftijd op vlakke loopbaan=0.27) dan bij mannen (β sociale leeftijd op ambitieuze loopbaan=-
0.15; β sociale leeftijd op vlakke loopbaan=0.17). Het leeftijdseffect op de ambitieuze en 
flexibele loopbaan kan bovendien volledig verklaard worden door de 
levensfase waarin men zich bevindt en dit bij zowel mannen als vrouwen (zie 
Tabel 6-3).  
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TABEL 6-3: EFFECT VAN LEEFTIJD EN SOCIALE LEEFTIJD OP DE VIER 

LOOPBAANPERSPECTIEVEN VOOR DRIE VERSCHILLENDE MODELLEN 
  Stabiele 

opwaartse 
loopbaan 

Ambitieuze 
flexibele 

loopbaan 

Vlakke 
loopbaan 

Perifere 
flexiwerkers 

Man Model 1: met leeftijd (β) -0.03 -0.14*** 0.21*** 0.03 
 Model 2 : met sociale 

leeftijd (β) 
0.04 -0.15*** 0.17*** -0.01 

 
 Model 3 : met leeftijd en 

sociale leeftijd 
    

 - β van leeftijd -0.15*** -0.05 0.20*** 0.10* 
 - β van sociale leeftijd 0.15*** -0.11*** 0.01 -0.08* 
      
Vrouw Model 1: met leeftijd (β) -0.12*** -0.18*** 0.24*** 0.06* 
 Model 2: met sociale 

leeftijd (β) 
-0.11*** -0.20*** 0.27*** 0.06* 

 Model 3: met leeftijd en 
sociale leeftijd 

    

 - β van leeftijd -0.09* -0.06* 0.12*** 0.04 
 - β van sociale leeftijd -0.04 -0.16*** 0.17*** 0.03 

 
Totaal Model 1: met leeftijd (β) -0.08*** -0.15*** 0.23*** 0.05* 
 Model 2: met sociale 

leeftijd (β) 
-0.04 -0.17*** 0.22*** 0.02 

 Model 3:  met leeftijd en 
sociale leeftijd 

    

 - β van leeftijd -0.12*** -0.06* 0.16*** 0.06* 
 - β van sociale leeftijd 0.06* -0.13*** 0.09*** -0.02 

 

 

De toenemende keuze voor de vlakke loopbaan bij mannen en vrouwen gaat 
ten koste van de ambitieuze flexibele loopbaan. Hoewel er in de literatuur 
gewag gemaakt wordt van een steeds populairder wordende flexibiliteit in de 
loopbaan, stellen we vast dat de voorkeur voor verandering enkel geldt voor de 
jonge volwassenen die nog maar weinig engagementen zijn aangegaan, en dit 
voor zowel mannen als vrouwen (Beck, 2000; te Poel, 1999; te Riele, 2004; 
Evenhuis, 1999). Meer dan de helft van de mannen en 45% van de vrouwen 
met ten hoogste één transitie kiest voor een ambitieuze flexibele loopbaan. 
Vanaf twee transities neemt de populariteit van dit loopbaantype enorm af. 
32% van de mannen en 24% van de vrouwen prefereert nog dit type loopbaan 
(zie Tabel 6-4 en Figuur 6-2). Deze dalende trend zet zich verder en is 
bovendien iets sterker (of sneller) bij de vrouwen dan bij de mannen13. Terwijl 
nog 28% van de mannen met 6 à 7 transities voor een ambitieuze flexibele 
loopbaan kiest, is dit bij de vrouwen met hetzelfde aantal transities al gedaald 
tot slechts 14%. 

De stijging in de populariteit van de vlakke loopbaan naarmate men ouder 
wordt, kan slechts gedeeltelijk worden verklaard door het aantal doorlopen 
transities en dat enkel bij de vrouwen (β van leeftijd daalt van 0.24 tot 0.12 
                                          
13  Bètacoëfficiënt van sociale leeftijd op de ambitieuze flexibele loopbaan is voor 

vrouwen -0.20 en voor mannen -0.15, na controle voor onderwijsniveau. 
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na controle voor sociale leeftijd, zie Tabel 6-3). Bij de mannen speelt de 
levensfase waarin men verkeert geen rol voor de keuze voor een vlakke 
loopbaan. Terwijl voor vrouwen zowel de chronologische leeftijd als de sociale 
leeftijd en dus het aantal aangegane engagementen de keuze voor een vlakke 
loopbaan beïnvloeden, is bij mannen enkel de chronologische leeftijd 
bepalend voor deze keuze. Anders gezegd ‘kiezen’ mannen voor een vlakke 
loopbaan omdat ze ouder worden; vrouwen omwille van hun 
gezinsengagementen. 

Bij de vrouwen met ten hoogste één transitie opteert slechts 10% voor een 
vlakke loopbaan, van de vrouwen die minstens 8 transities doorlopen hebben 
kiest bijna de helft voor dit loopbaantype (zie Tabel 6-4 en Figuur 6-2). Bij de 
mannen met ten hoogste één transitie heeft slechts 3% een vlakke loopbaan 
voor ogen tegen bijna drie op tien mannen met 8 of meer transities doorlopen 
hebben. Het genderverschil neemt dus toe naarmate de levensloop vordert. 
Het verschil tussen mannen en vrouwen met ten hoogste één transitie is 7 
procentpunten. De genderkloof neemt toe tot 12 procentpunten bij mannen 
en vrouwen met 4 à 5 transities en evolueert naar 20 procentpunten bij 
mannen en vrouwen met minstens 8 transities. Dit bevestigt de vaststelling in 
andere onderzoeken dat de gezinsvorming de genderverschillen op de 
arbeidsmarkt nog doet toenemen naarmate men vordert in de levensloop 
(Bellet e.a., 2002; Vinken e.a., 2003; Schippers, 2003), niettegenstaande de 
tijdsbesteding van mannen en vrouwen de laatste vijf jaar (1997 – 2004) naar 
elkaar is toegegroeid (Glorieux e.a., 2005). 

 

TABEL 6-4: VERBAND TUSSEN SOCIALE LEEFTIJD EN LOOPBAANPERSPECTIEF VOOR MANNEN 

EN VROUWEN (RIJPERCENTAGES) 
  Stabiele 

opwaartse 
loopbaan 

Ambitieuze 
flexibele 

loopbaan 

Vlakke 
loopbaan 

Perifere 
flexiwerkers 

Man 0 à 1 transitie 36.6 50.8 3.1 9.4 
 2 à 3 transities 42.1 32.4 12.3 13.2 
 4 à 5 transities 47.0 30.2 12.8 10.0 
 6 à 7 transities 43.5 28.1 16.7 11.7 
 8 à 9 transities 51.9 13.0 29.2 5.8 
 Totaal  43.5 32.2 13.5 10.8 
Vrouw 0 à 1 transitie 36.4 45.0 10.0 8.6 
 2 à 3 transities 36.9 24.4 19.7 19.0 
 4 à 5 transities 29.6 25.1 24.9 20.4 
 6 à 7 transities 32.4 13.8 37.2 16.6 
 8 à 9 transities 26.8 11.7 49.7 11.7 
 Totaal  33.0 24.7 26.3 16.0 
Totaal 0 à 1 transitie 36.5 47.8 6.7 9.0 
 2 à 3 transities 39.8 28.7 15.7 15.8 
 4 à 5 transities 38.1 27.7 18.9 15.2 
 6 à 7 transities 38.0 21.2 26.7 14.1 
 8 à 9 transities 38.2 12.2 40.3 9.3 
 Totaal  38.3 28.5 19.8 13.4 
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De invloed van de sociale leeftijd op de stabiele opwaartse loopbaan is net 
als de chronologische leeftijd afhankelijk van het geslacht14. Bij de mannen is 
de stabiele opwaartse loopbaan over alle leeftijdscategorieën even populair. Bij 
vrouwen neemt die populariteit sterk af. Naarmate men meer engagementen 
is aangegaan kiezen mannen in feite meer voor dit type loopbaan. Deze 
stijging is volledig toe te schrijven aan de laaggeschoolde mannen15. Zij 
beginnen op jongere leeftijd met de gezinsvorming en opteren vaker voor een 
stabiele opwaartse loopbaan. Terwijl 26% van de universitaire mannen voor 
een stabiele opwaartse loopbaan kiezen, draagt dit loopbaantype de voorkeur 
weg van 52% van de mannen met ten hoogste hoger secundair beroeps- en 
technisch onderwijs (tabel niet in de tekst). 

Bij de vrouwen stellen we een omgekeerde evolutie vast16. Dit type loopbaan 
wordt bij hen minder populair naargelang zij ouder worden en zich meer in 
gezinsbezigheden geëngageerd heeft17. Het engagement in het gezinsleven 
brengt de man dichter bij de vaste, opwaartse loopbaan, maar brengt er de 
vrouwen toe die amibitie op te bergen. 

FIGUUR 6-2: LOOPBAANPERSPECTIEVEN NAAR SOCIALE LEEFTIJD VOOR MANNEN 

Loopbaan naar sociale leeftijd - mannen
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14  Er is immers een interactie-effect van de sociale leeftijd en geslacht voor de 

stabiele opwaartse loopbaan 
15  Invloed van sociale leeftijd op stabiele opwaartse loopbaan bij mannen verdwijnt 

na controle voor onderwijsniveau. 
16  Bètacoëfficiënt van sociale leeftijd op de stabiele opwaartse loopbaan is voor 

vrouwen -0.11 en voor mannen 0.04 (ns), na controle voor onderwijsniveau 
17  Een deel van het effect van leeftijd wordt verklaard door de sociale leeftijd.  
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FIGUUR 6-3: LOOPBAANPERSPECTIEVEN NAAR SOCIALE LEEFTIJD VOOR VROUWEN 

Loopbaan naar sociale leeftijd - vrouwen
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Dat alles maakt dat het genderverschil in de keuze voor een stabiele 
opwaartse loopbaan groter wordt naarmate men vordert in de levensloop. Bij 
de jongvolwassenen met ten hoogste één transitie is er geen genderverschil in 
de voorkeur voor een stabiele opwaartse loopbaan (zie Tabel 6-4 en Figuur 
6-2). Op dat vlak zijn de mannen de vrouwen dan even ambitieus. 
Respectievelijk 36% en 37% van de vrouwen en mannen met ten hoogste één 
transitie heeft een stabiele opwaartse loopbaan voor ogen. Bij de mannen met 
minstens 8 transities neemt dit toe tot 52% terwijl er een afname is bij de 
vrouwen tot 27% die een voorkeur hebben voor dit type loopbaan (zie figuren 
6-2 en 6-3 en tabel 6-4).  

Het lijkt er dus op dat vrouwen naarmate zij zich in het gezinsleven engageren 
hun ambities (zowel in de ambitieuze maar ook stabiele opwaartse loopbaan) 
opbergen en in grote mate voor een weinig veeleisende en vlakke loopbaan 
opteren. Ook de mannen ruilen de ambitieuze flexibele loopbaan in ten 
voordele van de vlakke loopbaan, weliswaar in minder mate. Bij hen wordt de 
keuze voor een stabiele, opwaartse loopbaan populairder naarmate men meer 
engagementen is aangegaan (maar dat geldt in feite enkel voor de 
laaggeschoolde mannen).  

De keuze voor een perifere flexibaan tenslotte is niet afhankelijk van de 
sociale leeftijd18.  

 
                                          
18  Bètacoëfficiënt van sociale leeftijd op de perifere flexiwerkers is voor vrouwen 0.06 

en voor mannen -0.01, na controle voor onderwijsniveau. 
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7 Samenvatting van de loopbanen 

Samenvattend kunnen we stellen dat een stabiel opwaarts 
loopbaanperspectief vooral goed in de markt ligt bij reeds gesettelde 
lageropgeleide mannen die vóór alles streven naar werkzekerheid. Het gaat 
gepaard met een hoge arbeidsethiek, de bereidheid bijscholing te volgen in het 
kader van de job en het afzweren van tijdskrediet. De mannen die voor dat 
loopbaanperspectief kiezen, hechten bovendien veel belang aan het gezin en 
de familie.  

De tegenpool van die groep vinden we terug bij de groep perifere flexiwerkers. 
Het gaat om eerder familiaal ongebonden vrouwen die hogeropgeleid zijn. Hun 
arbeidsethiek is zeer laag, hun streven naar zelfontplooiing door bijscholing 
en de wens voor het nemen van tijdskrediet hoog. Hun levensstijl is niet 
gericht op het gezin en het familiale milieu. Het gaat om mensen die zich niet 
willen binden en waarvan de sociale leeftijd ten opzichte van de 
chronologische leeftijd relatief jong is. 

De twee andere groepen zijn eveneens elkaars tegenpool in die zin dat de 
jongvolwassenen met een ambitieuze en flexibele loopbaan hooggeschoolde 
mannen zijn die nog geen financiële autonomie verworven hebben. Ze zijn 
(nog) zeer ambitieus, willen bijscholing volgen, zowel voor zichzelf als ten bate 
van de job, en ze willen tijdskrediet opnemen.  

Bij de groep jongvolwassenen die een vlakke loopbaan wensen, gaat het om 
eerder lageropgeleide vrouwen die (sociaal) oud zijn, in die zin dat ze al vele 
transities doorlopen hebben (kinderen, aankoop van een woning, ...). Ze willen 
in de toekomst eerder deeltijds gaan werken, tijdskrediet opnemen en zeker 
geen bijscholing volgen, ook niet voor zichzelf.  

 

TABEL 7-1: OVERZICHTSTABEL VAN DE VIER LOOPBAANPERSPECTIEVEN 
 Kenmerken die disproportioneel aanwezig zijn 

Stabiele opwaartse 
loopbaan 

Man, lager opgeleid, arbeiders, weinig verschillende jobs en 
veranderingen van werkgevers, kleine kans op werkloosheid, hoge 
arbeidsethiek, geen tijdskrediet, bijscholing voor job, Waals Gewest, 
sociaal oud (27.3 jaar; 3.9 transities), familiebetrokken levenspad 
(M, V), egobetrokken levenspad (M), hoge levenstevredenheid 

Ambitieuze en 
flexibele loopbaan 

Man, hoger opgeleid, niet-werkend: student, werkloos/eerste job, 
veel verschillende jobs en werkgevers, Brussel, inwonend bij 
ouders, alleenstaanden, (sociaal) jong (26 jaar; 3.1 transities), 
bijscholing (voor job en voor zichzelf), tijdskrediet, egobetrokken 
levenspad (voor mannen), geen familiebetrokken levenspad 

Vlakke loopbaan Vrouw, lager opgeleid, bedienden, (on)gehuwd samenwonen met 
kinderen, (sociaal) oud (30 jaar; 5.1 transities), Vlaams gewest, geen 
bijscholing, tijdskrediet, lage arbeidsethiek, geen egobetrokken 
levenspad (mannen), vrouwen met familiebetrokken levenspad  

Perifere flexiwerkers Vrouw, hoger opgeleid, niet-werkend: ziek, invalide, 
werkonbekwaam, huisvrouw,  grote kans op werkloosheid, 
alleenstaanden, sociaal jong (28.4 jaar; 4.0 transities), bijscholing 
voor zichzelf, tijdskrediet, geen familiebetrokken levenspad, lage 
levenstevredenheid 
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We kunnen de vier loopbaanperspectieven ook beschrijven vanuit een 
levensloopvisie.  

Jongvolwassenen met een ambitieuze en flexibele loopbaan voor ogen, passen 
hun aspiraties aan de werkelijkheid aan naarmate ze (sociaal) ouder worden. 
Dit type loopbaan wordt minder populair naarmate men ouder wordt. Het is 
bovendien niet zozeer de leeftijd op zich die maakt dat men in mindere mate 
ambitie en flexibiliteit in zijn of haar job wil nastreven. Door de vordering in 
de levensloop en hiermee het toegenomen aantal (gezins)engagementen wordt 
dit type loopbaan minder aantrekkelijk, misschien wel omdat uit de ervaring 
blijkt dat dit loopbaantype niet te combineren valt met een gezin, en dit voor 
zowel mannen als vrouwen. 

Hoewel jongvolwassenen ervan uitgaan dat een familiebetrokken levenspad 
goed te combineren is met een stabiele opwaartse loopbaan, opteren vrouwen 
alsnog voor een vlakke loopbaan als ze ouder worden en meerdere 
gezinsengagementen zijn aangegaan. Om een familiebetrokken levenspad te 
realiseren blijkt een vlakke loopbaan voor vrouwen nog steeds de aangewezen 
optie of de optie waarin ze gedrongen worden. Dit type loopbaan staat ook een 
levenspad met aandacht voor het zelf en zelfontplooiing niet in de weg. 
Mannen daarentegen kiezen voor een vlakke loopbaan naarmate ze ouder 
worden. In tegenstelling tot de vrouwen, bevorderen hun gezinsengagementen 
niet de keuze voor een vlakke loopbaan. Deze mannen hebben dan ook geen 
familiebetrokken levenspad voor ogen, noch een egobetrokken levenspad. Het 
gaat om mannen die de ambitie verliezen of hun verwachtingen en ambities 
naar andere levensdomeinen dan het werk verleggen. Waarschijnlijk zitten ze 
vanaf hun dertigste al een beetje op het pensioen te wachten.  

De keuze voor een stabiele opwaartse loopbaan neemt bij de mannen toe 
naarmate zij sociaal ouder worden. Dit is vooral het geval voor lageropgeleide 
mannen en mannen die voor een stuk hun egobetrokken levenspad opgeven, 
ten voordele van het gezin.  

Deze verschuivingen maken dat de genderverschillen in de keuze voor een 
stabiele opwaartse en vlakke loopbaan groter worden naarmate men vordert 
in de levensloop. 

Jongvolwasenen die er (on)bewust voor gekozen hebben zich niet (meer) te 
engageren in privé- of werkgerelateerde relaties, zijn in dit opzicht een 
buitenbeentje. Zij opteren voor een flexibele loopbaan die vooralsnog moeilijk 
te combineren is met standvastige engagementen op het private levensdomein 
en dus voornamelijk voorkomt bij jongvolwassenen zonder veel standvastige 
en langdurige engagementen.  

 

 

 

[50] 



8 Bijlage 

 

TABEL 8-1: STAPSGEWIJZE REGRESSIE OP DE TIJDSPANNE TUSSEN AFSTUDEREN EN INTREDE 

OP DE ARBEIDSMARKT 
 β  P R² 

(Constant)  0.57  
Geslacht (ref: man) 0.05 0.01  
TSO/BSO vs lager onderwijs -0.10 0.00  
KSO/ASO vs lager onderwijs -0.06 0.02  
Hogescholenonderwijs vs lager onderwijs -0.13 0.00  
Universitair vs lager onderwijs -0.09 0.00 1.3 
Arbeider vs zelfstandige 0.06 0.08  
Bediende vs zelfstandige 0.00 0.90 1.4 
Vlaanderen vs bxl 0.04 0.18  
Wallonie vs bxl 0.13 0.00 2.3 

 

TABEL 8-2:  STAPSGEWIJZE REGRESSIE OP DE HOUDING TOV EEN FLEXIBELE LOOPBAAN, EEN 

CARRIÈREGERICHTE LOOPBAAN EN EEN VLAKKE LOOPBAAN 
 flexibele loopbaan (0-

100) 
carrieregerichte 
loopbaan (0-100) 

vlakke loopbaan (princals) 

 bèta p R² bèta p R² bèta p R² 
(Constant)  0.00   0.00   0.00  
Geslacht (ref: man) -0.09 0.00  -0.12 0.00  0.25 0.00  
TSO/BSO vs lager 
onderwijs 

-0.03 0.23  0.08 0.00  -0.02 0.36  

KSO/ASO vs lager 
onderwijs 

0.06 0.00  0.05 0.01  -0.04 0.04  

Hogescholenonderwijs vs 
lager onderwijs 

0.16 0.00  0.06 0.02  -0.06 0.01  

Universitair vs lager 
onderwijs 

0.23 0.00 8.4 0.11 0.00 2.3 -0.11 0.00 7.30 

Werkloos vs werkend 0.09 0.00  0.04 0.01  -0.06 0.00  
Student vs werkend 0.01 0.51 9.4 0.02 0.28 3.8 -0.06 0.00 11.60 
Arbeidsethiek -0.16 0.00 12.0 0.27 0.00 11.6 -0.11 0.00 13.20 
dorp vs stad -0.05 0.00 12.4 0.00 0.86 11.7 0.01 0.62 13.30 
vlaanderen vs bxl -0.06 0.02  -0.13 0.00  0.05 0.05  
wallonie vs bxl -0.17 0.00 14.0 -0.01 0.67 12.8 0.03 0.26 13.30 
Leeftijd -0.03 0.09 14.1 -0.16 0.00 14.5 0.25 0.00 17.20 

 

 

TABEL 8-3: MODELSELECTIE VOOR DE CLUSTERANALYSE OP INDICATOREN VAN 

LOOPBAANPERSPECTIEVEN 
 LL BIC(LL) Npar L² df p-value Class.Err. 

1-Cluster -18669.9 37438.0 12 2721.5 419 0.00 0.00 
2-Cluster -18055.5 36299.2 23 1492.8 408 0.00 0.11 
3-Cluster -17684.1 35646.2 34 749.8 397 0.00 0.16 
4-Cluster -17599.6 35567.1 45 580.8 386 0.00 0.20 
5-Cluster -17571.5 35600.8 56 524.6 375 0.00 0.25 
6-Cluster -17546.4 35640.7 67 474.5 364 0.00 0.26 
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TABEL 8-4:  DISCRIMINATIEKRACHT VAN DE CLUSTERANALYSE OP DE INDICATOREN VAN DE 

VERSCHILLENDE LOOPBANEN 
 Cluste

r1 
Cluste

r2 
Cluste

r3 
Cluste

r4 
Wald p-value R² 

Promotiekansen        
zelfde sector zonder promotie 0.80 -2.85 2.87 -0.82 360.2 0.00 38.8% 
zelfde sector met promotie 1.12 0.09 0.13 -1.35    
verschillende sectoren 
zonder promotie 

-1.51 -0.08 0.37 1.23    

verschillende sectoren met 
promotie 

-0.40 2.84 -3.38 0.94    

Tijdsregime        
Voltijds 0.78 0.26 -0.38 -0.67 289.0 0.00 10.9% 
Deeltijds -0.42 -0.67 0.68 0.41    
Afwisselend -0.37 0.41 -0.30 0.26    
Loonsverwachting        
Veel meer 1.86 0.90 -1.87 -0.88 226.7 0.00 7.0% 
Meer 1.55 -0.28 -0.44 -0.83    
Zelfde 0.79 -1.24 0.43 0.02    
(veel) minder -4.20 0.62 1.88 1.69    
Carrièregerichte loopbaan 0.86 1.16 -1.31 -0.71 252.9 0.00 37.7% 
Flexibele loopbaan -1.21 0.91 -0.72 1.02 123.3 0.00 35.0% 

 

TABEL 8-5: PROFIEL VAN DE VERSCHILLENDE LOOPBANEN (KOLOMPERCENTAGES) 
 Stabiele 

opwaartse 
loopbaan 

Ambitieuze 
en flexibele 

loopbaan 

Vlakke 
loopbaan 

Flexi-
werkers 

Clustergrootte 36.9% 27.6% 20.5% 14.9% 
Promotiekansen     
zelfde sector zonder promotie 18.8 0.5 81.1 10.3 
zelfde sector met promotie 77.3 25.2 15.5 18.1 
verschillende sectoren zonder 
promotie 

00.9 3.6 3.3 39.9 

verschillende sectoren met promotie 03.0 70.8 0.1 31.8 
Tijdsregime     
voltijds 87.2 73.6 51.2 43.5 
deeltijds 06.5 7.1 36.3 31.5 
afwisselend 06.3 19.3 12.5 25.1 
Loonsverwachting     
Veel meer 26.0 45.7 4.3 15.2 
Meer 68.5 50.3 65.0 57.4 
Zelfde 05.5 3.3 26.8 23.2 
(veel) minder 00.0 0.7 3.9 4.3 
Carrièregerichte loopbaan     
Laag 12.9 8.4 73.0 57.2 
Midden 35.9 31.4 23.2 33.0 
Hoog 51.3 60.3 3.8 9.8 
Gemiddelde  2.384 2.519 1.307 1.526 
Flexibele loopbaan     
Laag 54.6 6.2 40.2 5.3 
Midden 38.2 36.2 45.7 34.3 
Hoog 7.3 57.6 14.1 60.5 
Gemiddelde  1.527 2.514 1.739 2.552 
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TABEL 8-6: PROFIEL VAN DE VIER VERSCHILLENDE LOOPBAANCLUSTERS (KOLOM%) 
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KOLOMPERCENTAGES      
Geslacht (chi²=160.2; df=3; p=0.00)      
Man 58.5 57.5 33.8 39.5 50.5 
Vrouw 41.5 42.5 66.2 60.5 49.5 
Scholing (chi²=193.0; df=12; p=0.00)      
Geen/lager onderwijs 11.3 7.4 10.8 8.5 9.7 
Hoger TSO en BSO 47.4 31.8 42.9 31.4 40.0 
Hoger ASO en KSO 8.0 7.5 7.5 11.5 8.2 
Hogescholenonderwijs 22.0 26.6 30.1 29.1 25.9 
Universitair onderwijs 11.3 26.7 8.7 19.5 16.2 
Student (chi²=163.9; df=3; p=0.00)      
Niet-studerend 83.6 72.1 94.7 87.7 83.3 
Student 16.4 27.9 5.3 12.3 16.7 
Werkend (chi²=159.6; df=3; p=0.00)      
Niet werkend 24.5 40.6 13.8 31.2 27.6 
Werkend 75.5 59.4 86.2 68.8 72.4 
- arbeider 28.4 16.7 28.1 19.9 23.9 
- bediende 37.1 35.0 50.0 43.8 40.1 
- zelfstandige 10.0 7.7 8.1 5.1 8.3 
Werkloos (chi²=44.7; df=3; p=0.00)      
Niet werkloos 93.2 89.5 95.4 85.8 91.6 
Werkloos 6.8 10.5 4.6 14.2 8.4 
Regio (chi²=107.5; df=6; p=0.00)      
Brussels hoofdstedelijk gewest 9.2 20.6 8.2 14.5 12.9 
Vlaams gewest 54.9 51.2 65.3 57.7 56.4 
Waals gewest 35.9 28.1 26.6 27.9 30.7 
inkomen (chi²=195.3; df=12; p=0.00)      
Tussen 0 en 600 euro 15.6 27.7 7.6 19.2 17.7 
Tussen 600 en 999 euro 11.1 11.4 18.6 15.8 13.4 
Tussen 1000 en 1499 euro 45.1 30.9 52.8 41.3 42.2 
Tussen 1500 en 1999 euro 19.2 19.1 15.5 16.6 18.0 
Meer dan 2000 euro 9.1 11.0 5.5 7.1 8.6 
Huishoudtype (chi²=210.9; df=18; p=0.00)      
Ongehuwd inwonend bij ouders met en zonder partner 36.6 43.0 20.8 26.6 33.9 
Gehuwden met kinderen en met huis 26.3 14.8 40.8 22.8 25.5 
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen 9.3 12.3 8.4 11.8 10.3 
(On)gehuwd samenwonend met kinderen 8.5 7.5 10.2 8.0 8.5 
Ongehuwd alleenwonenden, met en zonder partner 8.3 12.2 8.7 13.4 10.2 
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen met huis 6.4 5.5 5.8 10.5 6.6 
Gescheiden alleenwonend met kinderen, met en 
zonder partner 

4.7 4.7 5.2 6.9 5.1 

Bijscholing (chi²=292.6; df=9; p=0.00)      
Ja voor job 35.2 35.9 20.8 15.6 29.7 
Ja voor mezelf 17.0 33.4 17.4 37.0 24.1 
Nee 22.3 9.5 29.5 15.2 19.4 
Weet niet 25.5 21.2 32.4 32.2 26.7 
Tijdskrediet (chi²=169.7; df=3; p=0.00)      
Ja, ik wil tijdskrediet opnemen 36.9 53.5 57.1 67.9 50.0 
Nee, ik wil blijven werken, zonder onderbreking 63.1 46.5 42.9 32.1 50.0 
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werkloosheidskans (chi²=123.0; df=12; p=0.00)      
Zeer klein 41.8 27.8 37.8 27.1 35.1 
Klein 25.3 24.6 24.0 18.4 23.9 
Niet groot, niet klein 26.4 36.1 30.1 36.8 31.3 
Groot 5.9 10.0 6.6 15.0 8.4 
Zeer groot 0.7 1.4 1.5 2.7 1.3 
Partijvoorkeur (χ²=106.4; df=21; p=0.00)      
groen! Ecolo 6.0 10.0 8.5 15.9 9.0 
CD&V-NV-A CDH 13.4 15.5 17.5 11.6 14.6 
SPa Spirit, PS 23.4 26.8 27.5 25.6 25.5 
VLD,Vivant,MR 20.7 22.6 15.8 16.8 19.7 
Vlaams Blok/FN 18.4 11.8 14.0 11.9 14.7 
Andere 1.2 1.6 0.7 2.4 1.4 
Blanco 11.7 6.6 9.6 9.5 9.5 
Ongeldig 5.2 5.2 6.5 6.3 5.6 
GEMIDDELDE SCORE      
Aantal verschillende jobs (η²=20.1; p=0.00) 2.64 4.23 2.72 4.34 3.33 
Aantal wisselingen van werkgevers (η²=24.1; p=0.00) 1.27 3.04 1.31 2.98 2.01 
Leeftijd (η²=6.8; p=0.00) 27.3 26.4 30.2 28.4 27.8 
Sociale leeftijd (η²=7.4; p=0.00) 3.90 3.07 5.12 4.01 3.92 
Moratorium (laag=sociaal jonger) (η²=2.0; p=0.00) 0.12 -0.18 0.17 -0.05 0.02 
Arbeidsethiek (η²=5.5; p=0.00) 68.9 64.3 60.9 58.2 64.5 
Levenstevredenheid (η²=1.1; p=0.00) (0-10) 7.48 7.39 7.37 7.06 7.37 

 

TABEL 8-7: STAPSGEWIJZE REGRESSIE OP HET VOLGEN VAN EEN BIJKOMENDE OPLEIDING, OP DE 

INTENTIE OM EEN BIJKOMENDE OPLEIDING TE VOLGEN EN TIJDSKREDIET OP TE NEMEN EN 

OP ARBEIDSETHIEK 
 huidige bijscholing bijscholing 

toekomst 
tijdskrediet arbeidsethos 

 Beta P R² Beta P R² Beta P R² Beta P R² 
(Constant)  0.51   0.00   0.00   0.00  
Geslacht (ref: man) 0.05 0.00  -0.03 0.10  0.21 0.00  0.04 0.02  
TSO/BSO vs lager 
onderwijs 

0.02 0.51  0.00 0.90  -0.04 0.21  0.00 0.87  

KSO/ASO vs lager 
onderwijs 

0.07 0.00  0.10 0.00  0.00 0.97  -0.04 0.10  

Hogescholenonderwijs 
vs lager onderwijs 

0.11 0.00  0.14 0.00  0.09 0.00  -0.11 0.00  

Universitair vs lager 
onderwijs 

0.07 0.01 0.9 0.08 0.00 2.5 0.08 0.00 8.2 -0.10 0.00 1.4 

Werkloos vs werkend -0.01 0.60  0.05 0.00  0.00 0.82  -0.14 0.00  
Student vs werkend -0.17 0.00 4.3 0.02 0.42 3.3 -0.01 0.65 8.2 -0.02 0.29 3.2 
Ambitieuze vs stabiele 
loopbaan 

0.07 0.00  0.12 0.00  0.10 0.00  -0.09 0.00  

Vlakke vs stabiele 
loopbaan 

-0.07 0.00  -0.10 0.00  0.10 0.00  -0.20 0.00  

Flexiwerkers vs 
stabiele loopbaan 

0.01 0.44 5.2 0.00 0.86 6.5 0.15 0.00 11.2 -0.18 0.00 7.9 

Arbeidsethos 0.00 0.88 5.1 0.05 0.01 6.7 -0.11 0.00 12.5    
Dorp vs stad -0.02 0.19 5.1 -0.03 0.08 6.7 0.01 0.40 12.5 0.02 0.31 7.9 
vlaanderen vs brussel 0.02 0.43  0.08 0.01  0.10 0.00  -0.06 0.05  
wallonie vs brussel -0.01 0.63 5.2 -0.03 0.36 7.6 -0.07 0.01 14.8 -0.01 0.62 8 
Leeftijd 0.08 0.00 5.6 -0.06 0.01 7.7 -0.10 0.00 15.4 -0.06 0.01 8.2 
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