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In de loop van 2004 hebben de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel samen een onderzoek uitgevoerd bij Vlaamse loopbaanonderbrekers: het FWO-project ‘Loopbaanonderbrekers onder de loep. Een onderzoek naar de leefsituatie en tijdsbesteding van gebruikers van het tijdskrediet/loopbaanonderbreking in Vlaanderen’. Het voorliggend rapport is het eerste rapport waarin we de eerste resultaten presenteren van dit loopbaanonderbrekersonderzoek. Dit deelrapport schets het profiel van de Vlaamse loopbaanonderbreker en biedt een inzicht in zijn houding ten aanzien van arbeid en ten aanzien van de onderbreking zelf.  
1 Loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04   Het FWO-project ‘Loopbaanonderbrekers onder de loep. Een onderzoek naar de leefsituatie en tijdsbesteding van gebruikers van het tijdskrediet/loopbaanonderbreking in Vlaanderen’ wil het belang van arbeid en niet-arbeid voor de sociale integratie nader onderzoeken. Twee tegengestelde visies liggen aan de basis van het voorliggend project. Onderzoek van de TOR-groep van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) benadrukte reeds de belangrijke functie die bezoldigde arbeid vervult voor de maatschappelijke integratie van individuen (zie o.m. Glorieux, 1995; Elchardus, Glorieux, 1995; Derks, Elchardus, Glorieux & Pelleriaux, 1995; Elchardus, Derks, Glorieux & Pelleriaux, 1996). Het kwalitatief doctoraatsonderzoek van K. Vanderweyden (2002) aan de Universiteit Antwerpen (UA) stelde net de these in vraag dat betaalde arbeid onder alle omstandigheden de beste integrator is. De TOR-groep van de VUB en de onderzoeksgroep Cultuur en Welzijn van de UA, besloten daarom om samen de functie van arbeid voor sociale integratie kwantitatief te onderzoeken bij een populatie die er bewust voor opteert tijdelijk niet of minder te werken. De inhoudelijke coördinatie van het gehele onderzoek lag in handen van Prof. Glorieux (VUB), hoofdpromotor. Voor de methodologische uitwerking en het veldwerk droeg Prof. Pelleriaux (UA) de eindverantwoordelijkheid. Tegelijk is dit loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04 het eerste project in Vlaanderen dat een volledig beeld kan schetsen van personen die hun arbeidsprestatie verminderen of onderbreken in het kader van loopbaanonderbreking of tijdskrediet, zowel wat hun sociaal-economisch profiel betreft als hun leefsituatie en tijdsbesteding.  Omdat het stelsel van loopbaanonderbreking/tijdskrediet in België internationaal gezien erg vooruitstrevend is en het wetenschappers toegang verschaft tot een populatie mensen die vrijwillig en met de garantie van bepaalde inkomens- en socialezekerheidsrechten (cf. infra) hun arbeidsparticipatie terugschroefden, grepen wij de kans om via een 
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representatieve steekproef de leefsituatie van loopbaanonderbrekers in kaart te brengen.  In het kader van het onderzoek werden vragenlijsten afgenomen bij 1236 Vlaamse loopbaanonderbrekers: 194 mannelijke en 294 vrouwelijke voltijdse onderbrekers en 413 mannelijke en 335 vrouwelijke deeltijdse onderbrekers. Bij de helft van de loopbaanonderbrekers – egaal verdeeld over de verschillende types loopbaanonderbreker – werden tijdsbudgetdagboekjes afgenomen. Enkel personen jonger dan 50 jaar werden bevraagd om de eindeloopbaanproblematiek te omzeilen. Alle loopbaanonderbrekers in het onderzoek waren minimaal 5 maanden in loopbaanonderbreking op het moment van de bevraging (zie ook Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2006).  De vragenlijst bevat, naast vragen over sociaal-economische gegevens en over de keuze voor loopbaanonderbreking, onder meer vragen over identiteitsbeleving, ontplooiing van vaardigheden, taakverdeling en rolpatronen, de loopbaan, consumptie(normen), morele en politieke opvattingen, lidmaatschappen, maatschappelijk aanzien, (subjectieve) ervaringen van sociale deelname, het arbeidsethos en de waardering van andere levenssferen. De tijdsbestedingsdagboekjes leveren over enkele integratie-aspecten unieke informatie op die via de vragenlijst onvoldoende of slechts ten dele in kaart kunnen worden gebracht: sociale contacten en maatschappelijke participatie, de aard van de tijdsbesteding, het levensritme en de tijdsbeleving.  Voor heel het gamma aan integratie-aspecten is de stratificatie van de steekproef van belang. Het experimenteel design van het loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04 deelt de onderbrekers in naar geslacht en naar onderbrekingsvorm (cf. infra). Zo zijn de deeltijdse loopbaanonderbrekers - in tegenstelling tot de voltijdse - nog steeds met de arbeidswereld verbonden. Hun sociale contacten, levensritme, vaardigheden, zingeving, aanzien … steunen nog steeds ten dele op het werk en ook hun ervaringen inzake tijdsdruk en stress zullen allicht afwijken van mensen die zich volledig terugtrekken uit de arbeidswereld. In de totale populatie loopbaanonderbrekers in België ontbreekt slechts 16% de loopbaan voltijds in 2004, 84% doet dit deeltijds (RVA, 2004). Ook van het motief voor de loopbaanonderbreking (kinderen of zorg, meer vrije tijd, maatschappelijk engagement, opleiding …) kunnen we een sterk differentieel effect verwachten.   Samengevat kunnen we stellen dat de combinatie van een uitgebreide vragenlijst en het afnemen van tijdsbestedingsdagboekjes unieke gegevens oplevert over de leefsituatie van een populatie die er bewust voor opteert tijdelijk niet of minder te werken. Ook het werkgelegenheidsbeleid (meer en meer afgestemd op de bevordering van ‘ontspannen loopbanen’) en het gelijkekansenbeleid (gender/scholing) zijn gebaat bij informatie over de 
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gevolgen van het gebruik van een overheidsstelsel dat situaties van niet-arbeid financiert. 
2 Loopbaanonderbreking en tijdskrediet  Loopbaanonderbreking en tijdskrediet bieden de mogelijkheid om voor welke reden ook de arbeidsparticipatie tijdelijk te verminderen of zelfs te onderbreken. Tijdens deze (gedeeltelijke) interruptie ontvangt de werknemer maandelijks een uitkering en wordt hij beschermd tegen ontslag. De stelsels bieden een uitkomst voor de werknemer om gedurende een bepaalde periode aan een persoonlijke behoefte tegemoet te komen: op reis gaan, een zelfstandige activiteit uitbouwen, zorg voor kinderen opnemen, een opleiding volgen, … Naast deze algemene stelsels bestaan drie specifieke stelsels: ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. Om in aanmerking te komen voor deze thematische verloven dienen concrete voorwaarden vervuld te zijn (zie verder). In hoofdzaak wil de overheid met het stelsel van loopbaanonderbreking/tijdskrediet twee doelstellingen bereiken: de combinatie arbeid en gezin mogelijk maken en de arbeidsparticipatie verhogen. Onder de noemer verzoening van de werkgelegenheid met de kwaliteit van leven wil ze enerzijds de ‘jonge’ werknemer in staat stellen om het beroepsleven en het gezinsleven op elkaar af te stemmen en anderzijds wil ze de oudere werknemer (50+) de mogelijkheid bieden om minder te gaan werken om zo een uitstap uit de arbeidsmarkt te vermijden (Vandenbroucke, 2004). Voor zelfstandigen zijn er geen voorzieningen om loopbaanonderbreking of tijdskrediet op te nemen. 2.1 Geschiedenis De mogelijkheid om de loopbaan te onderbreken bestaat sinds 1985. In tijden van begrotingstekort en hoge werkloosheid lanceert de federale regering Martens V (1981-1985) het stelsel van loopbaanonderbreking. Iedere werknemer kan voortaan mits goedkeuring van de werkgever zijn loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken. Wanneer de werknemer wordt vervangen door een werkloze ontvangt de onderbreker een uitkering. Door de vervangingsplicht is het systeem van loopbaanonderbreking midden de jaren tachtig een instrument om de tewerkstelling te bevorderen en tegelijk de openbare financiën te saneren (Vanderweyden, 2004: 322). De arbeidsherverdelende functie (werkenden verminderen vrijwillig hun arbeidstijd of onderbreken de loopbaan tegen beperkte vergoeding, en werklozen nemen hun plaats in) beoogt een verademing voor de sociale zekerheid. In hoofdstuk vier van de wet van 22 januari 1985 worden de krijtlijnen uitgetekend van het stelsel van loopbaanonderbreking. ‘De Herstelwet houdende sociale bepalingen’ werd in de loop der jaren aangevuld en gewijzigd en vertegenwoordigt de basisprincipes van het stelsel 
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van loopbaanonderbreking. Vanaf 1994 reikt de Vlaamse regering een extra stimulans aan de Vlaamse onderbrekers voor het opnemen van loopbaanonderbreking door het toekennen van aanmoedigingspremies bovenop de (RVA) uitkering van de federale overheid. In de tweede helft van de jaren negentig wordt het stelsel uitgebreid met drie thematische verloven. Het Koninklijk besluit (KB) van 22 maart 1995 regelt het recht op palliatief verlof en schrijft dit in de basiswet van 22 januari 1995 (artikel 100 bis) in. De invoering van het recht op ouderschapsverlof ‘in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan’ volgt op 29 oktober 1997 via KB. Het jaar daarop volgt op 10 augustus 1998 de introductie van het recht op ‘loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid’ tevens via KB. Voor deze thematische verloven  kan de werkgever het nemen van een onderbreking niet verbieden (Devisscher, 2004 : 3).  In tijden van de actieve welvaartstaat van Paars-groen (Verhofstadt I: 1999-2003) ondergaat het stelsel een grondige mutatie. Op 1 januari 2002 vervalt de oude regeling voor loopbaanonderbreking in de private sector. Het stelsel van loopbaanonderbreking geldt voortaan uitsluitend in de publieke sector1. In de schoot van de Nationale Arbeidsraad (NAR) komen de sociale partners tot een nieuw stelsel voor de private sector, het tijdskrediet. De wet ‘betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven’2 beschrijft het nieuwe stelsel van tijdskrediet dat voortaan onderbrekingen in de private sector regelt. Tegelijk heft artikel 23 van deze wet de vervangingsplicht op in beide stelsels. De voorwaarde om een werkloze de onderbreker te laten vervangen is niet meer noodzakelijk om een uitkering te krijgen. In vergelijking met het oude stelsel van loopbaanonderbreking beperkt het tijdskrediet het aantal onderbrekingsvormen, limiteert ze het aantal werknemers die tegelijk een onderbreking kunnen opnemen binnen een onderneming  en verlaagt ze de maximumduur van een onderbreking. Het nieuwe stelsel wordt jaarlijks onderworpen aan een evaluatie door de NAR. Zoals in het stelsel van loopbaanonderbreking kunnen ook de 50-plussers in de private sector nog steeds hun arbeidsprestaties verminderen tot aan de pensioenleeftijd (Feremans, 2002: 68, 245). Hieraan worden bij tijdskrediet wel voorwaarden van anciënniteit en arbeidsregime verbonden (zie verder). De thematische verloven blijven onveranderd gelden in beide stelsels.                                            1  Daarenboven biedt de Vlaamse overheid de werknemers uit een segment van deze publieke sector, de social profit sector, extra aanmoedigingspremies om loopbaanonderbreking op te nemen om zodoende hun beroep aantrekkelijker te maken (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005).   2  Deze wet van 10 augustus 2001 (B.S., 15 september 2001) biedt wettelijke basis aan de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 77 van 14 februari 2001 en CAO 77bis van 19 december 2001. Deze wet voert ook het vaderschapsverlof van 10 dagen in. 
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 2.2 Loopbaanonderbreking en tijdskrediet anno 2004 Het loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04 vond plaats in 2004. Daarom focust de beschrijving van het stelsel van loopbaanonderbreking/tijdskrediet vooral op dat jaar. Belangrijke wijzigingen die sindsdien werden aangebracht aan een van de stelsels worden weliswaar aangestipt.  2.2.1 De verschillende types, voorwaarden en financiële tegemoetkoming  Zowel in de publieke als in de private sector kan men de loopbaan onderbreken. Elke sector kent een eigen systeem van voorwaarden en onderbrekingsmogelijkheden. In de publieke sector geldt het stelsel van loopbaanonderbreking, in de private sector is het stelsel van tijdskrediet van kracht. De thematische verloven buiten beschouwing gelaten, maken de stelsels loopbaanonderbreking en tijdskrediet een onderscheid tussen een volledige onderbreking en een gedeeltelijke vermindering van de arbeidsprestaties. In het stelsel van loopbaanonderbreking kan men op vier manieren de loopbaan gedeeltelijk onderbreken: een vermindering van de arbeidsprestaties met ½, 1/3, ¼ en 1/5 (tabel 1). In de private sector kan men slechts op twee manieren een gedeeltelijk tijdskrediet opnemen, namelijk een vermindering van de arbeidsprestaties met ½ en 1/5 (tabel 2). Om voor tijdskrediet in aanmerking te komen dient men aan een reeks voorwaarden te voldoen: afhankelijk van de gewenste onderbrekingsvorm dient men een bepaald werkregime te kunnen voorleggen (minstens 4/5 tewerkgesteld geweest zijn bijvoorbeeld) en een bepaald aantal maanden tewerkgesteld zijn bij de huidige werkgever. Bovendien kan slechts 5% van de werknemers in een onderneming tegelijk van tijdskrediet genieten (indien niet expliciet anders bepaald in een CAO, zie verder). Enkel in bedrijven met minder dan 11 werknemers is nog steeds de goedkeuring van de werkgever nodig. In de openbare sector gelden deze voorschriften over het algemeen niet. Men kan maximum gedurende 6 jaar een loopbaanonderbreking genieten. In geval van tijdskrediet ligt de maximumduur op 1 jaar. Deze kan verlengd worden via CAO op sector- of ondernemingsniveau tot maximaal 5 jaar. De vergoeding dat de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) uitkeert is in het stelsel van loopbaanonderbreking afhankelijk van het aantal kinderen ten laste, met een verhoogde uitkering voor een tweede en derde kind. Bij tijdskrediet is de uitkering afhankelijk van ofwel de anciënniteit bij de huidige werkgever (minder of meer dan 5 jaar in loondienst) ofwel van de gezinssituatie (de uitkering wordt verhoogd voor een alleenstaande) afhankelijk van het soort tijdskrediet. Daarenboven hebben beide stelsels een speciaal regime voor oudere werknemers (minstens 50 jaar). Naast hogere uitkeringen kunnen deze werknemers genieten van een gedeeltelijke onderbreking tot aan hun pensioen. Bij tijdskrediet dienen deze werknemers bovenop de vermelde condities ook 
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minstens 20 jaar loontrekkende zijn. De bedragen van de uitkeringen bij tijdskrediet liggen stelselmatig boven die van de loopbaanonderbreking.  Tabel 1:  Het stelsel van loopbaanonderbreking3   
Volledige loo
pbaan onderbreking

  Gedeeltelijke
 loopbaan onderbreking

 voor – 50 (1/2; 1/3; ¼;
 1/5)  Gedeeltelijke

 loopbaan onderbreking
 voor +50 (1/2; 1/3; ¼;

 1/5) 
Duur (maanden) Min Max: 3 m. 72 m. 3 m. 72 m. 3 m. 72 m. 3 m. / 3 m. / Uitkering afhankelijk van Aantal kinderen Type onderbreking° 1/1 1/2 1/5 1/2 1/5 Uitkering (netto)   0 k/1 k 2 k 2+ k 315 € 345 € 375 € 145 € 159 € 173 € 58 € 64 € 69 € 290 € 304 € 318 € 116 € 122 € 127 € °Voor de gedeeltelijke loopbaanonderbreking presenteren we enkel twee types als voorbeeld. (Bedragen uitkeringen geldig op 01.10.2006, www.rva.be)  

                                           3  Het segment van de lokale en provinciale besturen wordt hier gebruikt als prototype voor de openbare sector. We maken gebruik van een prototype als voorbeeld aangezien sommige segmenten van de openbare sector op bepaalde punten afwijken van dit model, zoals verder in de tekst wordt uitgelegd.  
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Tabel 2:  Het stelsel van tijdskrediet 
 Volledig tijdskrediet Gedeeltelijk 

(1/2) 
tijdskrediet  Gedeeltelijk 

(1/2) 
tijdskrediet v
oor 50+ 

Gedeeltelijk 
(1/5) 

tijdskrediet  Gedeeltelijk 
(1/5) 

tijdskrediet v
oor 50+ 

Duur  (maanden) Min: 3 m. Max: 12 m. Min: 3 m. Max: 12 m. Min: 3 m. Max: / Min: 6 m. Max: 60 m. Min: 6 m. Max: / VW: anciënniteit wg 12 m. 12 m. 60 m. 60 m. 60 m. VW: werkregime / 3/4 3/4 voltijds 4/5 VW: anciën.loontr. / / 20 / 20 Uitkering afh. van Ancien (cesuur 5 j.) Ancien (cesuur 5 j.) / Gezinssitu (alleenst A) Gezinssitu (alleenst A) Uitkering (netto) -5 j.:376 € +5 j.:501 € -5 j.: 173 € +5 j.: 231 € 346 € 114 € A: 147 € 161 € A: 194 € ‘VW: Anciënniteit wg’ Voorwaarde om modaliteit op te nemen, anciënniteit tewerkgesteld bij de eigen werkgever in maanden. ‘VW: werkregime’ Voorwaarde om modaliteit op te nemen, werkregime gedurende laatste 12 maanden dat minstens moet worden ‘uitgevoerd’. ‘VW: anciën.loont.’ Voorwaarde om modaliteit op te nemen, aantal jaren anciënniteit als loontrekkende. (Bedragen uitkeringen  geldig op 01.10.2006. www.rva.be)  Hoewel het oude stelsel van loopbaanonderbreking geldt voor ‘dé’ openbare sector ligt het niet steeds voor de hand wie hiertoe behoort4. Zo behoren vastbenoemde leerkrachten van het vrij onderwijs tot ‘de openbare sector’ terwijl zij die werkzaam zijn aan een vrije universiteit (bv. VUB of KUL) onder het stelsel van tijdskrediet vallen. Daarenboven varieert het stelsel van loopbaanonderbreking naargelang de openbare dienst waar de werknemer tewerkgesteld is. In de autonome overheidsbedrijven (bv. de NMBS) kan men maximaal vijf jaar volledige loopbaanonderbreking genieten in tegenstelling tot de maximumduur van 6 jaar in de openbare besturen. Tenslotte verschilt de vorm van loopbaanonderbreking naargelang het statuut van de werknemer (statutair of contractueel). Zo verschillen de modaliteiten van loopbaanonderbreking in ministeries voor contractuele en statutaire personeelsleden.                                            4  In het algemeen behoren de volgende categorieën tot de openbare sector: Federale overheden (ministeries en parastatalen), Regionale overheden (Gewesten en Gemeenschappen), Gemeenschapscommissies, Lokale besturen (provincie, gemeente en OCMW), Rechtelijke orde, Lokale en federale politie, Militairen, Autonome overheidsbedrijven, het gemeenschapsonderwijs en de vastbenoemden uit het vrije onderwijs.  
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Voor de privé sector is het belangrijk om nog in te gaan op de mogelijkheid tot het verlengen van de maximumduur van het tijdskrediet en de 5% drempel5 voor werknemers jonger dan 50 jaar. Voor het volledige tijdskrediet of voor de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking geldt een maximumduur van 1 jaar6. Deze kan verlengd worden middels een CAO op sectoraal niveau of (bij ontbreken hiervan) via een CAO op ondernemersniveau. Het merendeel van de paritaire comités (79 van de 124 sectoren) verlengt de maximumduur tot minstens 3 jaar7. 56 sectoren voeren een maximumduur in van 5 jaar8. (NAR, 2005:49).  Ook de 5%-drempel kan via CAO op beide niveaus worden gewijzigd. Slechts een minderheid van de sectoren verhoogt deze drempel (15 van de 124). Een aanzienlijk aantal paritaire comités (43) breidt deze drempel uitsluitend uit voor werknemers ouder dan 50 jaar. (NAR, 2005:50). Overigens in 17 (van de 124) sectoren worden bepaalde categorieën werknemers uitgesloten van het recht op tijdskrediet, meestal betreft het de leidinggevenden. Zo hebben ‘niet-uitvoerende bedienden die een functie uitoefenen die niet door iemand anders ook wordt uitgeoefend’ geen recht op tijdskrediet in het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC218) (NAR, 2005:59-60).  Het is dus niet evident om uit te maken wie onder welk stelsel valt. En als men dit eenmaal uitgeklaard heeft, blijft de materie erg ingewikkeld. Om te weten welke modaliteiten van kracht zijn voor een bepaalde werknemer dient men in het stelsel van tijdskrediet zowel op sectoraal niveau als op bedrijfsniveau de CAO’s door te nemen. In het stelsel van loopbaanonderbreking bemoeilijken de verschillen tussen de verschillende openbare besturen en de verschillen naargelang het contract van de werknemer de zoektocht naar de modaliteiten die van kracht zijn voor een welbepaalde werknemer.  De thematische verloven gelden onverkort in beide stelsels. Er bestaan drie specifieke verloven: ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand. Elk verlof kent drie formats: een volledige onderbreking, een vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking en een vermindering met 1/5 (tabel 3). Om recht te hebben op één van de verloven dient een specifieke voorwaarde vervuld te zijn. Ouder zijn van een kind jonger dan 4 jaar oud9 opent het recht op ouderschapsverlof. Om recht te                                            5  De wet schrijft voor dat maximaal vijf procent van het personeel gelijktijdig afwezig kan zijn in het kader van tijdskrediet.  6  Voor de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 geldt een maximumduur van 5 jaar. 7  Over de akkoorden gesloten in ondernemingen zijn er (alsnog) geen gegevens. 8  De gelijkstelling van de periodes van tijdskrediet voor de berekening van het pensioen geldt maximaal voor drie jaar volledige of halftijdse onderbreking.  9  Sinds 28/07/2005 geldt in de privé-sector en in de lokale of provinciale besturen het recht op ouderschapsverlof zolang het kind de leeftijd van 6 jaar niet heeft bereikt (Uitvoeringsbesluiten van 15/07/2005). 
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hebben op één van de overige verloven dient men een medisch attest voor te leggen waarin de arts bevestigt dat men palliatieve zorgen zal verstrekken of bijstand zal verlenen aan een gezinslid of familielid (tot de tweed graad), die lijdt aan een zware ziekte. Ook tijdens een thematisch verlof krijgt men een (RVA) uitkering, gelijk voor de verschillende verloven. De uitkering voor een vermindering van de arbeidsprestaties is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer (50-plussers kennen een verhoogde uitkering) zoals in de onderstaande tabel wordt aangegeven10. Tabel 3:  Thematische verloven, maandelijkse netto-uitkeringen naar onderbrekingsvorm.  Volledige onderbreking Loopbaanvermindering              met 1/2 Loopbaanvermindering             met 1/5 -50 jaar +50 jaar -50 jaar +50 jaar 616 €* 284 € 481 € 96 € of 129 €° 193 € °Enkel voor alleenstaande ouders - *eventueel vermenigvuldigd met de breuk van de oorspronkelijke deeltijdse tewerkstelling in geval van medische bijstand of palliatief verlof. (Bedragen van kracht op 01.10.2006 www.rva.be). Tenslotte verschillen de verloven wat betreft hun duur. Ouderschapsverlof kan men gedurende 3, 6 of 15 maanden opnemen afhankelijk van de specifieke onderbreking (respectievelijk: volledig - 1/2 - 1/5). Palliatief verlof kan men slechts voor 1 maand opnemen ongeacht de specifieke onderbrekingsformule. Wel kan deze maand verlengd worden met een tweede maand. Medische bijstand neemt men op voor minimaal 1 en maximaal 3 maanden en kan verlengd worden tot 12 maanden (in het geval van een 1/5 vermindering van de arbeidsprestaties tot maximaal 24 maanden). 

                                           10  Ook voor sommige thematische verloven kan men recht hebben op Vlaamse aanmoedigingspremies, zie verder. 
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2.2.2 Evolutie in aantal gebruikers Grafiek 1: Evolutie aantal Belgische gerechtigden op uitkeringen voor loopbaanonderbreking/tijdskrediet naar geslacht.  

  In 1985 namen 2000 personen een loopbaanonderbreking in België (grafiek 1). In 2005 is dit aantal 100 keer zo groot en genieten bijna 200.000 personen van een onderbreking in het kader van één van de stelsels. Na een kleine knik tussen 1992 en 1996 groeide het aantal gebruikers enorm. Tussen 1998 en 2002 verdubbelde hun aantal van 66.000 in 1998 tot 130.000 in 2002. Vrouwen onderbreken veel vaker hun loopbaan in vergelijking met de mannen. Wel merken we een inhaalbeweging van de mannelijke gebruikers na de invoering van het tijdskrediet. Waar de mannen voor 2002 slechts 15% van alle onderbrekingen voor hun rekening namen, dikte dit aandeel aan tot 20% in 2002 en zelfs tot 29% in 2005 (RVA,1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005; RVA studies, 1999).  Het stelsel van tijdskrediet trad in voege op 1 januari 2002 en won snel aan populariteit. In haar eerste jaar namen 23.165 personen een onderbreking in het kader van het tijdskrediet (tabel 4). Twee jaar later (in 2004) is dit aantal verdrievoudigd tot 73.088 personen11. Het stelsel van loopbaanonderbreking kende een terugval sinds 2002 door het uitdoven van                                            11  In 2005 wordt het tijdskrediet groter dan zijn voorganger, het stelsel van loopbaanonderbreking.  
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de mogelijkheid voor werknemers uit de privé-sector om erop beroep te doen. In 2002 waren nog 93.476 personen in loopbaanonderbreking. In 2004 daalt hun aantal tot 75.864 personen. De afname stabiliseert voorlopig in 2005 met 74.310 gebruikers.  Het aantal gebruikers van thematische verloven verdubbelde bijna tussen 2002 en 200412. In 2002 waren 14.055 gerechtigden op een uitkering voor een thematisch verlof, in 2004 reeds 27.459.  Tabel 4:  Recente evolutie aantal gerechtigden op een uitkering van één van de stelsels in België.  Tijdskrediet Loopbaanonderbreking Thematisch verlof 2002 23.165 93.476 14.055 2003 54.455 79.904 22.225 2004 73.088 75.864 27.459 2005 89.016 74.310 31.522  Sinds 1999 houdt de RVA de verdeling naar onderbrekingsvorm, voltijds of deeltijds, bij. Tabel 5 schetst de evolutie in voltijdse en deeltijdse onderbrekingen voor mannen en vrouwen afzonderlijk tussen 1999 en 2004. Het valt op dat de totale toename aan gebruikers van loopbaanonderbreking of tijdskrediet bijna uitsluitend te wijten is aan de aanwas aan deeltijdse onderbrekers, zowel mannen als vrouwen. Bij mannen vervijfvoudigde het aantal deeltijdse onderbrekers in de periode 1999-2004 tot 41.661 eenheden, bij vrouwen verdubbelde het oorspronkelijk reeds hoge aantal deeltijdse onderbrekers tot 106.143. De aantallen voltijdse onderbrekers bleef relatief stabiel gedurende deze periode.  Tabel 5:  Evolutie in gebruikers loopbaanonderbreking of tijdskrediet 1999-2004 in België, naar geslacht en onderbrekingsvorm.    Voltijds Deeltijds Totaal      1999 3.583 7.969 11.552 man 2004 5.952 41.661 47.613 1999 21.327 48.908 70.235 vrouw 2004 22.660 106.143 128.803 1999 24.910 56.877 81.787 totaal 2004 28.612 147.804 176.416                                             12  Sinds 2002 worden thematische verloven als een aparte categorie opgenomen in de RVA-statistieken, hoewel thematische verloven feitelijk onder een van de twee hoofdstelsels vallen.  
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Tabel 6:  Evolutie in gebruikers deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet in België    over de periode 1999-2004, naar geslacht en onderbrekingspercentage.    1/2 1/3 & 1/4 1/5      1999 5.943 341 1.685 man 2004 13.567 443 27.651 1999 38.431 3.459 7.018 vrouw 2004 55.100 4.042 47.001 1999 44.374 3.800 8.703 totaal 2004 68.667 4.485 74.652  Gaan we nog een stap verder en bestuderen we de onderbrekingspercentages van de deeltijdse loopbaanonderbrekers dan merken we dat de formule 4/5 werken of met 1/5 de loopbaan onderbreken een enorme toename kent over de periode 1999-2004 (meer dan een verachtvoudiging) en de populairste onderbrekingsvorm wordt in 2004 (tabel 6). Anno 2004, kiezen mannen massaal voor deze formule, dubbel zo vaak als voor de halftijdse onderbreking. Selecteren we de 20-49 jarigen dan merken we dat 4/5 werken ook onder vrouwen de populairste formule wordt in 2004 (niet in tabel 6). De arbeidstijd verminderen met een derde of een vierde komt niet zo vaak voor. Slechts 3% van alle deeltijdse onderbrekingen in België vallen onder deze formule in 2004 (in 1999 nog 7%).   Om een idee te hebben van het gebruik van het stelsel binnen de eindeloopbaanproblematiek kijken we naar het aandeel 45/50 plussers die van een stelsel gebruik maken en dit voor mannen en vrouwen afzonderlijk. In oorsprong sprak de maatregel hoofdzakelijk mannen en vrouwen jonger dan 45 jaar aan (de RVA gegevens gebruiken pré 1999 de cesuur van 45 jaar). Slechts 14% van de vrouwen in loopbaanonderbreking was ouder dan 45 in 1985, voor mannen ligt dit percentage stukken hoger (41%). Tien jaar later in 1995, is het aandeel vrouwen ouder dan 45 meer dan verdubbeld tot 29% van alle vrouwelijke onderbrekers. 54% van de mannelijke onderbrekers is ouder dan 45 in 1995 (RVA studies, 1999). In 2004 is het aandeel van vrouwen boven de 50 jaar min of meer gestabiliseerd. Bijna één op drie van de vrouwelijke onderbrekers is ouder dan 50 (31%). Het aandeel oudere mannelijke onderbrekers bleef gestaag stijgen en klokt af op 64% in 2004 (eigen berekeningen op basis van RVA13, 2004). Tijdskrediet en                                            13  De cijfers onderschatten het aandeel 50 plussers licht wegens een berekeningsmodaliteit. In de stelsels van loopbaanonderbreking en thematische verloven geeft de RVA telkens aan hoeveel personen jonger dan 50 zijn en hoeveel ouder of gelijk aan 50. Bij tijdskrediet doet men dit niet. De RVA onderscheidt vijf vormen van tijdskrediet: volledige onderbreking ongeacht de leeftijd, vermindering van de prestaties ongeacht de leeftijd maar met een beroepsverleden minder dan 20 jaar anciënniteit en tenslotte een vermindering van de prestaties voor werknemers ouder of gelijk aan 50 jaar met minstens 20 
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loopbaanonderbreking worden in 2004 door mannen hoofdzakelijk aangewend als prelude van het einde van hun loopbaan.  Naar statuut van de onderbreker merken we een oververtegenwoordiging van de bedienden. In 1988 zijn 31% van de onderbrekers arbeiders, tien jaar later in 1998 merken we dat dit aandeel nog verder is geslonken tot 24% (RVA studies, 1999). Na 1998 zijn er geen gegevens beschikbaar om de evolutie verder na te gaan.  De verdeling van de onderbrekers over de gewesten bleef vrij stabiel over de jaren heen. De Vlamingen nemen 65 à 70% voor hun rekening, 25 à 30% van de onderbrekers woont in het Waalse Gewest en het aandeel van de Brusselse onderbrekers schommelt rond de 4 à 5% doorheen de jaren. Vlamingen maken dus proportioneel gezien iets meer gebruik van het stelsel in vergelijking met Walen en Brusselaars14.   2.3 Beleidsvisie op de maatregel 2.3.1 Beleidsvisie op federaal niveau  Na de invoering van het nieuwe stelsel van tijdskrediet (en de verlenging van het vaderschapsverlof van 3 naar 10 dagen) onder Paars-Groen (1999-2003) handhaaft Paars (2003-2007) het stelsel. Het Federaal regeerakkoord van Verhofstadt II (2003) heeft geen grootse plannen voor de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Het beoogt de verlenging van het ouderschapsverlof (en het zwangerschapsverlof) en de invoering van een nieuw stelsel om gezin en werk beter op elkaar af te stemmen; door middel van het tijdsparen15. In een dergelijk stelsel krijgt elke werknemer een tijdspaarrekening waarop bijvoorbeeld niet opgebruikte vakantiedagen of gepresteerde overuren kunnen worden geplaatst. Deze opgespaarde dagen zou de werknemer dan kunnen opnemen op een zelfgekozen moment in zijn loopbaan (Regeerverklaring Verhofstadt II, 2003: 26). Dit potentieel nieuw stelsel vertrekt vanuit een alternatieve filosofie omtrent het afstemmen van de loopbaan en het gezinsleven. Bij tijdsparen verdient men vrije tijd door overuren te presteren. De mogelijkheid bestaat dus om periodes van overwerk af te wisselen met periodes met meer vrije tijd. Een belangrijk nadeel van tijdsparen kan zijn dat men verlof wil opnemen, maar nog geen of weinig uren gespaard heeft, bijvoorbeeld aan het begin van de carrière                                                                                                                          jaar anciënniteit. Bij de berekening van het totaal aandeel 50 plussers werden enkel deze uit de laatste categorie meegerekend. Dit is een onderschatting van het aandeel 50 plussers aangezien in de eerste en tweede categorie modaliteiten ook 50 plussers kunnen voorkomen.  14  58% van de Belgen zijn Vlamingen, 33% wonen in het Waalse Gewest en 9 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Bevolking op 1.1.2000.NIS).  15  Beide maatregelen zijn anno januari 2007 nog niet uitgevoerd. 
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wanneer het gezinsleven vorm krijgt (kopen van/werken aan een huis, krijgen van kinderen). Het loopbaanonderbreking/tijdskrediet stelsel neemt aan dat een beroepsloopbaan op zich veeleisend is en men om veelerlei redenen de mogelijkheid moet hebben om een vermindering of onderbreking van de arbeidsparticipatie te verkrijgen.  Het regeerakkoord meldt ook de oprichting van een overlegplatform in het kader van het federale gezinsbeleid, de Staten-Generaal van het Gezin16. Binnen dit platform stipten reeds meerdere experts het belang van loopbaanonderbreking/tijdskrediet aan om een betere afstemming van gezinsleven en beroepsleven te bewerkstelligen.  Maar de meest opvallende verwezenlijking17 van Verhofstadt II op het vlak van loopbaanonderbreking/tijdskrediet vond plaats bij de 50-plussers. Tijdens het federale debat betreffende het Generatiepact (eindeloopbaan debat) kwamen de stelsels van tijdskrediet en loopbaanonderbreking vaak in beeld. De stelsels zouden een ideale manier zijn om de oudere (50+) werknemers aan het werk te houden aangezien er rekening wordt gehouden met de nood aan een verminderde werklast. Het Generatiepact van 11 oktober 2005 resulteert dan ook in een aanpassing van het stelsel voor 55-plussers. Meest frappant is de versoepeling van de voorwaarden om 4/5 te werken tot aan het pensioen die vanaf 1 januari 2007 van kracht gaan in de private sector (door aanpassing van CAO 77). Zo wordt onder meer de 5% regel voor 55-plussers opgegeven en de voorwaarde om 5 jaar in dienst te zijn bij de werkgever die het tijdskrediet toestaat, verlaagt tot 1 jaar voor 55-plussers.   2.3.2 Beleidsvisie op Vlaams niveau: Vlaamse aanmoedigingspremies Op Vlaams niveau passen de aanmoedigingspremies in het beoogde arbeidsmarktbeleid dat “soepele en warme overgangen mogelijk maakt tussen gezin en werk, leren en werk, en inactiviteit en werk” (Vlaams regeerakkoord Leterme I, 2004: 18). Ook de Vlaamse minister van Werk, Vandenbroucke, onderstreept in zijn beleidsnota 2004-2009 de belangrijke investeringen die de Vlaamse regering onderneemt via de                                            16  De Staten-Generaal van het Gezin is een overlegplatform waarin de vertegenwoordigers van de federale regering, van de gewesten en de gemeenschappen, van de verenigingssector, van de universitaire wereld, evenals de sociale partners samenkomen met als doel concrete voorstellen uit te werken voor het gezinsbeleid. Mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap is verantwoordelijk (www.degezinnen.be). 17  De buitengewone ministerraad van Oostende: ‘Sociale aangelegenheden’ van maart 2004 leidde ook tot (kleine) verfijningen van de verlofregelingen van het stelsel van loopbaanonderbreking. 
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aanmoedigingspremies om de combinatie tussen werken en privé-leven te vergemakkelijken (Vandenbroucke, 2004).  Werknemers die loopbaanonderbreking of tijdskrediet opnemen kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijkomende aanmoedigingspremie ontvangen van de Vlaamse overheid. De premies en voorwaarden verschillen naargelang de sector van tewerkstelling. De overheid onderscheidt drie sectoren: de openbare sector, de privé-sector en de social profit sector18. In de openbare sector volstaat het opnemen van een loopbaanonderbreking om recht te hebben op een Vlaamse aanmoedigingspremie. Het onderbreken van de loopbaan om een opleiding te volgen geeft aanleiding tot een verdubbeling van de aanmoedigingspremie. In 2004 bedroeg de premie gemiddeld 71€ netto per maand in de openbare sector en werd deze premie gemiddeld negen maanden toegekend. In de privé-sector worden drie specifieke vormen van onderbreking ondersteund met een aanmoedigingspremie. Het nemen van tijdskrediet om een opleiding te volgen, om de zorg op te nemen19 voor een kind of ernstig zieke en tijdskrediet in het kader van bedrijfsmoeilijkheden of herstructureringen geven recht op een aanmoedigingspremie. In 2004 bedroeg de aanmoedigingspremie gemiddeld 89€ netto per maand in deze sector en werd de premie gemiddeld zeven maanden toegekend. In de social profit sector tenslotte, wordt een aanmoedigingspremie voorzien in vijf situaties. Naast het zorgkrediet, het opleidingskrediet en de steun voor werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering –de voorwaarden die gelden in de privé-sector- bestaan het loopbaankrediet voor personen die meer dan vijf jaar in de sector werken en volledige onderbreking nemen en de premie voor landingsbanen geldig voor 50-plussers die minder gaan werken tot de pensioenleeftijd20. In de social profit sector loopt de gemiddelde duur van toekenning in 2004 op tot meer dan twee jaar, hoofdzakelijk te wijten aan de lange duurtijd van de premies in het kader van landingsbanen. In deze sector ontving men in 2004 een aanmoedigingspremie van gemiddeld 246€ netto per maand. Dit bedrag ligt een stuk hoger dan de bedragen in de overige twee sectoren (Administratie werkgelegenheid afdeling tewerkstelling, 2005).                                               18  Het toekennen van aanmoedigingspremies in de openbare sector is van kracht sinds 1995, in de social profit sector sinds 2001, in de privé-sector sinds 2002. 19  Al dan niet in het kader van een thematisch verlof. 20  De aanmoedigingspremies in het kader van landingsbanen in de privé-sector werden geherfederaliseerd in 2002.  



[19] 

3  Wie zijn de loopbaanonderbrekers? 3.1 Experimenteel opzet van het onderzoek LBO’04  Het loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04 heeft een experimenteel design. Het onderzoek plaatst vier types loopbaanonderbrekers (voltijds onderbrekende mannen, deeltijds onderbrekende mannen, voltijds onderbrekende vrouwen en deeltijds onderbrekende vrouwen) naast drie types werkenden (voltijds werkende mannen, voltijds werkende vrouwen en deeltijds werkende vrouwen), door binnen elke groep te variëren naar geslacht (man/vrouw) en regime (voltijds/deeltijds) (zie tabel 7). We hanteren in wat volgt hoofdzakelijk de term ‘loopbaanonderbrekers’ maar doelen op de beide stelsels van werkonderbreking of vermindering: loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Zoals reeds vermeld, werden enkel 20 tot 49 jarigen opgenomen in het onderzoek om de eindeloopbaanproblematiek te omzeilen.  Tabel 7:  Experimenteel opzet LBO’04: samenstelling van de onderzoeksbevolking (ongewogen).  Man Vrouw Totaal Voltijds LBO 194 294 488 Deeltijds LBO 413 335 748 Voltijds werken 571 373 944 Deeltijds werken / 174 174 Totaal 1178 1176 2355  De werkenden selecteerden we zowel uit het loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04 alsook uit het tijdsbestedingsonderzoek TOR’04 (dat voor een groot deel vergelijkbare vragen bevatte)21. Voor de mannen beschikken we niet over data betreffende de deeltijds werkenden22. Slechts een minderheid van de loopbaanonderbrekende mannen in het loopbaanonderbrekersonderzoek                                            21  Voor meer info omtrent de selectie zie: Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2006. Meer informatie betreffende het TOR’04 onderzoek zie: Glorieux, Minnen & Vandeweyer, 2005. 22  Het databestand TOR’04 dat we als vergelijkingsbasis gebruiken omvat een representatieve steekproef bij Vlamingen tussen 18 en 75 jaar oud. Dit databestand bevat slechts 18 deeltijds werkende mannen (tussen 20 en 49 jaar oud), een te klein aantal om in de analyses op te nemen (zie ook Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2006). Het geringe aantal deeltijds werkende mannen is echter logisch gezien het representatieve karakter van het databestand. Weinig mannen werken deeltijds.  
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LBO’04 onderbreekt een deeltijdse job; 35,1% van de voltijds onderbrekende mannen en 17,4% van de deeltijds onderbrekende mannen23. Deze proporties liggen veel hoger dan de proporties deeltijds werkenden mannen in Vlaanderen; 3% van de werkende mannen tussen 25-49 jaar werkt deeltijds in 2002 (Van Gils, 2004, p.3). Deeltijds werkende vrouwen zijn net als de deeltijds onderbrekende vrouwen deeltijds tewerkgesteld. Niettemin is het zinvol om de deeltijds werkende vrouwen op te nemen als vergelijkingsgroep. Terwijl deeltijdse onderbrekers bewust kiezen voor een vermindering van arbeid, ervaren deeltijds werkenden dit vaak als een noodgedwongen arbeidssituatie24. Daarenboven zou het best kunnen dat deeltijds werkende vrouwen en deeltijds onderbrekende vrouwen met een verschillend doel hun arbeidsprestaties verminderen. De termijn van de verminderde arbeidsprestatie kan immers erg verschillen, gezien loopbaanonderbreking slechts een tijdelijke fase is.   In de Vlaamse bevolking tussen 20 en 49 jaar manifesteren de verschillen naar tewerkstelling tussen mannen en vrouwen zich pas vanaf de leeftijd van 25 jaar. Voorheen studeert immers nog een groot deel van de bevolking. Meer dan 90% van de mannen werkt tussen 25 en 49 jaar. Bij vrouwen daalt het aandeel werkenden met de stijgende leeftijd25. Tussen 25 en 40 jaar hebben 80% van de vrouwen in 2004 een betaalde baan, dit aandeel daalt tot 75% voor de 40-44 en tot 70% voor de 45-49 jarigen (Geurts & Van Woensel, 2005: p.51-59). Als we kijken naar het arbeidsregime waarin mannen en vrouwen werken, merken we opnieuw grote verschillen. Bij de 25-49 jarigen heeft 42% van de werkende vrouwen in Vlaanderen een deeltijdse baan in 2002 tegenover slechts 3% bij de mannen (Van Gils, 2004, p.3).  Vermits de meeste Vlaamse mannen voltijds werken tussen 20 en 49 jaar, verschillen de voltijds werkende mannen waarmee we de onderbrekende mannen vergelijken, in het algemeen niet zoveel van de doorsnee Vlaamse man. Bij vrouwen van dezelfde leeftijd is er wel meer differentiatie naargelang de werksituatie. Ook Glorieux, Minnen en Van Thielen (2003: 243-257) geven dit aan. Het zijn hoofdzakelijk vrouwen die hun loonarbeid dienen aan te passen als strategie om arbeid en gezin te combineren. Minder                                            23  Een deeltijdse job betekent minder dan 37 uren per week presteren, zoals gespecificeerd in het arbeidscontract. Bij vrouwen onderbreekt 61,2% van de voltijdse onderbrekers en 29,3% van de deeltijdse loopbaanonderbrekers een deeltijdse job. 24  In 2004 geven 19,3% van de deeltijds werkenden in België ‘vindt geen voltijds werk’ op als motivatie om deeltijds te werken (FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten, 2006). 25  Gedeeltelijk een generatie-effect; van elke nieuwe generatie werken procentueel gezien meer vrouwen. 
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Vlaamse vrouwen werken immers en daarvan is een aanzienlijke groep deeltijds tewerkgesteld.  3.2 De onderbreking 3.2.1 Stelsel: loopbaanonderbreking of tijdskrediet? Zoals we eerder al aangaven bestaan er twee stelsels waarbinnen men een onderbreking kan nemen. In het LBO’04 onderzoek komt het stelsel van tijdskrediet vaker voor dan het stelsel van loopbaanonderbreking (tabel 8). Iets meer dan de helft van de onderbrekers in de onderscheiden types vallen onder dit nieuwste stelsel voor de private sector, bij deeltijds onderbrekende mannen loopt dit aandeel op tot 70%. De exacte verdeling tussen beide stelsels zal echter pas duidelijk worden eens het oude stelsel van loopbaanonderbreking is uitgedoofd. Het oorspronkelijke stelsel van loopbaanonderbreker dat anno 2004 12% tot 23% (afhankelijk van het type onderbreker) van de onderbrekers herbergt, was vóór 2002 immers van kracht in zowel de openbare sector als de private sector.26  Tabel 8:  Indeling respondenten per type loopbaanonderbreking naar stelsel van onderbreking (kolompercentages)   Man        volt        LBO 1 Man      deelt      LBO 2 Vrouw     volt        LBO 3 Vrouw    deelt      LBO 4  n=184 n=400 n=290 n=328 Loopbaanonderbreking in de openbare sector 21,2 18,0 26,2 27,1 Het nieuwe stelsel van tijdskrediet  56,0 69,8 55,9 53,0 Het oude stelsel van loopbaanonderbreking (dat tot 2002 bestond) 22,8 12,3 17,9 19,8  Bij een substantieel deel van de deeltijdse loopbaanonderbrekers betreft het een thematisch verlof, bijna uitsluitend in het kader van ouderschapsverlof (tabel 9). Eén vijfde (21%) van de deeltijdse onderbrekende mannen en 16% van de deeltijds onderbrekende vrouwen nemen ouderschapsverlof. Andere thematische verloven vinden we nagenoeg niet terug. Voltijdse loopbaanonderbrekers die een thematisch verlof opnemen komen nauwelijks voor in de steekproef.                                             26  Indien de verdeling tussen beide stelsels consistent verloopt met de tewerkstelling binnen de private en publieke sector verwachten we een toename van het stelsel van tijdskrediet voor de mannelijke onderbrekers en een stabilisatie van het huidige niveau aan vrouwelijke onderbrekers binnen dit stelsel. Anno 2004 is ongeveer één vierde van de mannelijke onderbrekers en de helft van de vrouwelijke onderbrekers tewerkgesteld in de quartaire sector (zie verder, tabel 20).  
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De loopbaanonderbrekers in het LBO’04 onderzoek nemen minimaal 5 maanden een onderbreking (de maximale tijd tussen steekproeftrekking en interview). Door de korte duur van de thematische verloven (zie hoofdstuk 2) komen deze minder vaak voor in het LBO’04 onderzoek. Palliatief verlof duurt maximaal twee maanden en vinden we bijgevolg niet terug in dit onderzoek. Ouderschapsverlof kent de langste duur. Indien men 1/5 onderbreekt kan men tot 15 maanden ouderschapsverlof opnemen. Naast de duur verklaart ook de populariteit van dit verlof de grotere aanwezigheid van dit thematisch verlof in het LBO’04 onderzoek. 90% van de thematische verloven, opgenomen in Vlaanderen in 2004 door ‘min-vijftigers’, waren immers ouderschapsverloven (RVA, 2005).   Tabel 9:  Indeling respondenten per type loopbaanonderbreking naar algemeen stelsel dan wel thematisch verlof (kolompercentages)   Man        volt        LBO 1 Man      deelt      LBO 2 Vrouw     volt        LBO 3 Vrouw    deelt      LBO 4  n=185 n=404 n=292 n=330      Algemeen stelsel  97,8% 78,2% 97,6% 83,9% Ouderschapsverlof 1,6% 20,8% 2,1% 16,1% Verlof voor medische bijstand aan een ziek familielid 0,5% 1,0% 0,3% 0,0%   
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3.2.2 Onderbrekingspercentage27 Bijna alle loopbaanonderbrekers hebben de gewenste onderbrekingsvorm kunnen kiezen. Meer dan 90% in elk van de types loopbaanonderbreker beantwoordt de vraag ‘Heeft u het onderbrekingsregime kunnen kiezen dat u wenste?’ positief. Deeltijdse onderbrekers verminderen hun arbeidstijd hoofdzakelijk met één vijfde (tabel 10). Maar liefst 87% van de deeltijds onderbrekende mannen en 63% van de deeltijds onderbrekende vrouwen verminderen hun werkvolume op deze manier. 12% van de deeltijds onderbrekende mannen en bijna één op drie van de vrouwen reduceren hun arbeidstijd met de helft. De formule om de arbeidsduur met een derde of een vierde te verminderen komt erg weinig voor28. Dit is consistent met de officiële statistieken. In 2004 maken deze formules slechts 4% van alle deeltijdse onderbrekingen uit bij 20-49 jarigen in België (RVA, 2004 eigen berekening).   Tabel 10:  Indeling respondenten per type loopbaanonderbreking naar algemeen stelsel dan wel thematisch verlof (kolompercentages)   Mannelijke               deeltijdse loopbaanonderbreker  Vrouwelijke              deeltijdse loopbaanonderbreker  n=412 n=333 ½ 11,9% 31,5% 1/3-1/4 1,5% 5,4% 1/5 86,7% 63,1%  90% van de deeltijdse loopbaanonderbrekers mannen en vrouwen behoudt dezelfde functie tijdens de onderbreking. Voor acht op de tien bleef ook de taakinhoud ongewijzigd. Ongeveer 40% van de deeltijdse werkende mannen en vrouwen ervaart dan ook dat de werklast onvoldoende wordt aangepast tijdens de onderbreking. Dit wordt ook weerspiegeld in de vervangingsgraad van de onderbreker (tabel 11). Een deeltijdse onderbreking wordt vaak niet vervangen. De helft van de vrouwen en 60% van de mannen in deeltijdse onderbreking meldt dat hun bedrijf of organisatie niemand voorziet als vervanger. Voor een voltijdse onderbreking wordt meestal wel een nieuw personeelslid aangetrokken. Het is opmerkelijk dat een vijfde van de mannen in voltijdse onderbreking meldt dat er niet in vervanging wordt                                            27  Het onderbrekingspercentage houdt geen rekening met het oorspronkelijke arbeidsvolume. Een deeltijdse loopbaanonderbreking kan zowel een vermindering van een voltijdse baan tot een deeltijdse betrekking betekenen als een grote deeltijdse baan terugbrengen tot een kleine deeltijdse job.  28  Bij tijdskrediet wordt deze formule niet aangeboden. 
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voorzien, tegenover slechts 9% van de vrouwen die dit melden. Dit verschil valt moeilijk te verklaren. Vele voltijds onderbrekende mannen ambiëren een andere job (cf. infra). De lage vervangingsgraad kan onder meer te wijten zijn aan een eindige job waarin zij werkten of aan het feit dat zij niet goed op de hoogte meer zijn wat hun vorige job betreft. Ook de duur van de onderbreking zou een rol kunnen spelen. Tabel 11:  Indeling respondenten naar type loopbaanonderbreking en de organisatie van    vervanging tijdens de onderbreking (kolompercentages)   Man        volt        LBO 1 Man      deelt      LBO 2 Vrouw     volt        LBO 3 Vrouw    deelt      LBO 4  n=166 n=394 n=275 n=323      niemand 19,9 59,6 8,7 48,6 collega's 10,8 16,2 12,7 16,4 vervanger gezocht binnen de organisatie 18,7 9,1 21,1 12,1 een nieuw personeelslid 50,6 15,0 57,5 22,9  3.2.3 Uitkering De RVA-uitkering voor een voltijdse onderbreking ligt hoger dan voor een deeltijdse onderbreking (zie paragraaf 2.2.1.). Mannen in voltijdse onderbreking ontvangen maandelijks gemiddeld 60€ meer aan RVA-uitkering in vergelijking met de doorsnee vrouw in voltijdse onderbreking (tabel 12). Dit is een gevolg van het feit dat 61% van de voltijds onderbrekende vrouwen een deeltijdse baan onderbreken tegenover slechts 35% van de mannen in een voltijdse onderbreking29. Bij een volledige onderbreking uitgaande van een deeltijdse betrekking wordt de RVA uitkering immers berekend in verhouding tot de onderbroken uren.   

                                           29  Als we enkel de loopbaanonderbrekers selecteren die oorspronkelijk voltijds tewerkgesteld waren, verdwijnt dit verschil.  
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Tabel 12:  Respondenten naar type loopbaanbreking en gemiddelde RVA uitkering, netto (€).    Man              volt              LBO 1 Man             deelt            LBO 2 Vrouw           volt              LBO 3 Vrouw            deelt               LBO 4  n=145 n=370 n=279 n=297      Gemiddelde 390,5€ 118,8€ 332,8€ 122,3€  De maandelijkse RVA-uitkering kan tijdelijk worden aangevuld door een Vlaamse aanmoedigingspremie (de premie is beperkt in duur). Ongeveer de helft van de loopbaanonderbrekers komt in aanmerking voor een dergelijke premie30 (tabel I.1 in bijlage). Bij de voltijds onderbrekende vrouwen loopt dit aandeel op tot 66%. Dit is niet verwonderlijk. In de privé-sector en in de social-profit sector zijn er een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een premie. Eén daarvan is zorg dragen voor je kind. Aangezien de meerderheid van de voltijds onderbrekende vrouwen haar onderbreking bijna uitsluitend motiveert om de zorg voor de kinderen op te nemen (zie verder in paragraaf 3.4.), is de kans reëel dat zij vaker in aanmerking komen voor de premie.  
  Ook de Vlaamse aanmoedigingspremie is afhankelijk van de onderbrekingsvorm. De premie voor een voltijdse onderbreking bedraagt gemiddeld ongeveer het dubbele van de premie die deeltijdse onderbrekers ontvangen (tabel 13). Als voltijds onderbrekende mannen een premie ontvangen, bedraagt deze gemiddeld 142€, voltijds onderbrekende vrouwen 114€. Vlaamse aanmoedigingspremie voor een deeltijdse onderbreking bedraagt gemiddeld ongeveer 60€.  Tabel 13:  Respondenten naar type loopbaanonderbreking en gemiddelde Vlaamse aanmoedigingspremie, netto (€)31.    Man              volt              LBO 1 Man             deelt            LBO 2 Vrouw           volt              LBO 3 Vrouw            deelt               LBO 4  n=18 n=60 n=65 n=46      Gemiddelde 142,4€ 60,3€ 113,8€ 63,8€                                             30  Bijna alle rechthebbende ontvangen of ontvingen ook effectief een premie (minstens 93% in elke type onderbreker).  31  De gemiddeldes worden berekend op basis van de personen die op het ogenblik van de enquête nog een premie ontvangen (en ook een antwoord gaven op de vraag).  
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De meerderheid van alle types loopbaanonderbreker vinden de totale uitkering voldoende hoog32 (tabel 14). Voor deeltijdse onderbrekers volstaat de gecumuleerde uitkering vaker in vergelijking met de voltijdse onderbrekers waarvan iets meer dan de helft de uitkering voldoende hoog acht.  Tabel 14:  Indeling respondenten naar type loopbaanonderbreking en de perceptie van de hoogte van de uitkering ‘ik vind de uitkering van de RVA, ev. aangevuld met een Vlaamse aanmoedigingspremie, voldoende hoog (kolompercentages)   Man        volt        LBO 1 Man      deelt      LBO 2 Vrouw     volt        LBO 3 Vrouw    deelt      LBO 4  n=179 n=397 n=287 n=327      Helemaal oneens / oneens 29,1 13,4 35,9 12,8 Niet eens, niet oneens 16,2 12,8 12,5 14,4 Eens / helemaal eens 54,7 73,8 51,6 72,8 (cc) 1&2*** 1&3 1&4*** 2&3*** 2&4 3&4***   ***cc<0,001 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient) Dit strookt met de bevinding dat deeltijdse onderbrekers vaker melden dat ze makkelijk tot zeer makkelijk rondkomen met het totale beschikbare inkomen tijdens de loopbaanonderbreking in vergelijking met voltijdse onderbrekers (zie tabel I.2 in bijlage). Samenvattend kunnen we stellen dat loopbaanonderbrekers iets vaker onder het stelsel van tijdskrediet vallen dan onder het stelsel van loopbaanonderbreking. Wanneer een deeltijdse onderbreking wordt genomen, verminderd men hoofdzakelijk de arbeidstijd met 1/5. Voor een deeltijdse onderbreking wordt meestal geen vervanger voorzien, in tegenstelling tot een voltijdse onderbreking waarvoor hoofdzakelijk iemand wordt aangetrokken. De uitkering die loopbaanonderbrekers ontvangen ligt hoger voor een voltijdse onderbreking als voor een deeltijdse onderbreking en deze (eventueel gecumuleerd met de Vlaamse aanmoedigingspremie) wordt door het merendeel van de onderbrekers als voldoende hoog ervaren.   
                                           32  Een meerderheid is het eens of helemaal eens met de uitspraak ‘‘ik vind de uitkering van de RVA, ev. aangevuld met een Vlaamse aanmoedigingspremie, voldoende hoog’. 
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3.3 Socio-demografische kenmerken 3.3.1 Gezinssituatie  Om de gezinssituatie van de verschillende types onderbrekers in beeld te brengen onderscheiden we vijf gezinstypes: inwonend bij de ouders, alleenwonend, alleenstaande ouder (dus zonder partner met kind(eren)), met partner maar zonder kinderen samenwonend en tenslotte met partner en met kind(eren) samenwonend. Samenwonen met partner en kind(eren) is de dominante samenlevingsvorm voor Vlamingen tussen 20 en 49 jaar oud. De helft van de mannen en bijna 60% van de vrouwen leeft in deze leeftijdsfase samen met partner en kind(eren). Van de Vlaamse mannen tussen 20 en 49, woont één op vijf in bij de ouders, tegenover één op acht bij de vrouwen in deze leeftijdscategorie. Ongeveer 15% van de mannen en vrouwen heeft een partner maar geen kinderen (Bron: Tijdsbestedingsonderzoek TOR’04, zie tabel I.3 in bijlage).  Ook bij de Vlaamse werkende bevolking tussen 20 en 49 jaar is samenwonen met partner en kinderen de dominante samenlevingsvorm (tabel 15) al verschilt het aandeel van dit gezinstype sterk naargelang geslacht en werkregime. 80 % van de deeltijds werkende vrouwen leeft in het dominante gezinstype, een stijging van 20 procentpunten in vergelijking met de Vlaamse vrouwen van deze leeftijdsklasse. De voltijds werkende mannen verschillen niet veel van de doorsnee Vlaamse man op dit vlak. Iets meer dan de helft van hen woont samen met vrouw en kind(eren). Wel wonen voltijds werkende mannen minder bij hun ouders en leven ze meer samen met partner (met of zonder kind) in vergelijking met de Vlaamse mannen van hun leeftijd33. ‘Slechts’ 45% van de voltijds werkende vrouwen woont samen met partner en kinderen. Dit is 15 procentpunten minder in vergelijking met deze proportie bij de gemiddelde Vlaamse vrouw. Voltijds werkende vrouwen wonen vaker alleen en in koppel zonder kinderen in vergelijking met de Vlaamse vrouwen van dezelfde leeftijdsklasse. Een voltijdse job combineren met een gezin met kinderen blijkt moeilijk te zijn voor vrouwen. Een loopbaanonderbreking nemen kan voor vrouwen misschien een mogelijkheid bieden om de batterijen even terug op te laden. Anderzijds kan het evenzeer de aanzet zijn om duurzaam de arbeidstijd te verminderen en besluiten deze vrouwen na hun onderbreking om deeltijds te gaan werken om meer tijd vrij te maken voor het gezin. Voor een man maakt het hebben van een gezin weinig verschil uit voor zijn werksituatie. Ook het tijdsbudgetonderzoek TOR’04 bevestigt dit (Glorieux et al, 2006).                                             33  Deze bevinding strookt met de lage werkzaamheidsgraad voor thuiswonende mannen (25-49 jaar) (WAV, 2002: 79) en de hoge werkzaamheidgraad onder mannen (25-49 jaar) met partner (Van Aerschot, 2006: 67). 
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Tabel 15: Respondenten (20-49 jaar) naar type loopbaanonderbreking of werkregime en    gezinssituatie (kolompercentages)  Man   volt   LBO 1 Man deelt LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt LBO 5 Vrouw deelt WERK 6 Vrouw volt WERK 7  n=193 n=410 n=569 n=293 n=334 n=174 n=372         Inwonend ouders 11,4% 2,0% 12,8% 0,7% 0,3% 2,3% 11,0% Alleen wonend 8,8% 7,8% 9,7% 1,7% 3,3% 0,6% 11,0% Éénoudergezin 2,6% 4,1% 2,5% 2,4% 4,2% 6,3% 8,1% Met part z kind 22,3% 13,9% 20,0% 5,5% 9,3% 10,9% 24,5% Met part en kind 54,9% 72,2% 55,0% 89,8% 82,9% 79,9% 45,4%  (cc) 1&2*** 1&3 1&4*** 1&5*** 1&6*** 1&7 
2&3*** 2&4*** 2&5** 2&6** 2&7*** 

3&4*** 3&5*** 3&6*** 3&7***  
4&5 4&6* 4&7***   

5&6* 5&7***   6&7***   
***cc<0,001 **cc<0,01 *cc<0,05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient)  Het hebben van een partner en kinderen kenmerkt loopbaanonderbrekers duidelijk. 72% van de mannen in deeltijdse onderbreking, 83% van de deeltijds onderbrekende vrouwen tot 90% van de vrouwen die een voltijdse onderbreking genieten, woont samen met partner en kinderen34. Dit is veel meer dan bij de voltijds werkenden waarvan om en bij de helft (bij vrouwen 45%, bij mannen 55%) samenleeft met partner en kind(eren). Enkel de voltijds onderbrekende man vormt een uitzondering. Hij woont even vaak samen met vrouw en kind(eren) in vergelijking met de doorsnee voltijds werkende man. Bijgevolg leven voltijds onderbrekende mannen veel vaker alleen (9%), of nog in bij de ouders (11%) of samen met een partner zonder kinderen (22%) in vergelijking met de overige types loopbaanonderbrekers.  Met uitzondering van de voltijds onderbrekende mannen hebben onderbrekers vaker kinderen in vergelijking met de voltijds werkende mannen en vrouwen. Het is interessant om na te gaan of dit peuters, kleuters of lagere schoolkinderen en ouder betreft, gezien elke leeftijdsgroep een verschillend niveau van zorg vraagt. De leeftijd van het jongste inwonende kind geeft hieromtrent een indicatie.                                            34  Ook 80% van de deeltijds werkende vrouwen woont samen met man en kind(eren). 
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Tabel 16:  Respondenten (20-49 jaar) naar type loopbaanonderbreking of werkregime en    leeftijd van het jongste inwonend kind (kolompercentages)  Man   volt   LBO 1 Man deelt LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt LBO 5 Vrouw deelt WERK 6 Vrouw volt WERK 7  n=194 n=414 n=571 n=295 n=334 n=174 n=374         Geen kinderen 42,8 24,3 42,7 8,1 12,9 13,8 46,8 Jongste <3j 14,9 22,6 12,1 43,7 27,8 16,7 9,6 Jongste 3j-7j 14,4 17,7 12,8 26,1 26,6 13,2 13,6 Jongste 7j of +  27,8 35,4 32,4 22,0 32,6 56,3 29,9  (cc) 1&2*** 1&3 1&4*** 1&5*** 1&6*** 1&7 
2&3*** 2&4*** 2&5*** 2&6*** 2&7*** 

3&4*** 3&5*** 3&6*** 3&7  
4&5*** 4&6*** 4&7***   

5&6*** 5&7***   6&7***   
***cc<0,001 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient) Met uitzondering van de voltijds onderbrekende mannen hebben elk van de types loopbaanonderbrekers vaker een jongste kind jonger dan 3 jaar of jonger dan 7 jaar oud in vergelijking met de werkende Vlamingen (tabel 16). Met andere woorden, jonge (meer hulpbehoevende) kinderen hebben, typeert de loopbaanonderbrekers. Hierin spannen de voltijds onderbrekende vrouwen de kroon. 44% van de voltijds onderbrekende vrouwen is moeder van een peuter (een kind jonger dan 3 jaar oud). Dit percentage ligt een heel stuk hoger (14 procentpunten hoger) dan bij de ‘eerste achtervolger’, de deeltijds onderbrekende vrouwen. Overigens, meer dan 40% van de voltijds werkende mannen (43%) en vrouwen (47%) hebben helemaal geen kinderen (alsook 43% van de voltijds onderbrekende mannen). Verder is het opmerkelijk dat meer dan de helft (56%) van de deeltijds werkende vrouwen kinderen hebben die de kleuterklas ontgroeid zijn. Dit percentage (56%) ligt een stuk hoger dan bij de deeltijds onderbrekende vrouwen (32,6%) en wijst op een eerste duidelijke verschil tussen twee groepen vrouwen die deeltijds tewerkgesteld zijn.  
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Tabel 17:  Respondenten naar type loopbaanonderbreking of werkregime en aantal    kinderen (kolompercentages)  Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw deelt WERK 6 Vrouw volt WERK 7  n=193 n=410 n=570 n=293 n=334 n=174 n=372         geen kinderen 43,0 24,2 42,7 8,1 12,9 13,8 46,8 één kind 11,9 24,0 16,3 18,0 24,0 16,1 22,5 twee kinderen 30,1 33,2 29,6 37,6 47,4 53,4 24,6 drie kinderen of meer 15,0 18,6 11,4 36,3 15,6 16,7 6,1 (cc) 1&2*** 1&3 1&4*** 1&5*** 1&6*** 1&7*** 
2&3*** 2&4*** 2&5*** 2&6*** 2&7*** 

3&4*** 3&5*** 3&6*** 3&7** 4&5*** 4&6*** 4&7*** 5&6 5&7***  6&7***    
***cc<0,001 **cc<0,01 *cc<0,05 (Associatiemaat Cc=Contingency Coefficient)   Kijken we naar het aantal kinderen (tabel 17) dan merken we dat voltijds onderbrekende vrouwen veel vaker drie kinderen of meer hebben in vergelijking met de andere categorieën loopbaanonderbrekers. 36% van de voltijds onderbrekende vrouwen heeft 3 kinderen of meer. Erg weinig voltijds werkende vrouwen (6%) hebben minstens drie kinderen. Algemeen geldt dat het hebben van twee kinderen het vaakst voorkomt (wanneer men kinderen heeft). Samenvattend kunnen we stellen dat, met uitzondering van de voltijds onderbrekende mannen, loopbaanonderbrekers in de leeftijdsgroep 20-49 jaar, vaker samenwonen met partner en kind(eren). Bovendien is het jongste kind over het algemeen jonger en bijgevolg ook meer hulpbehoevend dan het jongste kind van de werkende Vlamingen. Voltijds onderbrekende vrouwen hebben zowel het vaakst een peuter (44% van hen, zie tabel 16) als minstens drie kinderen (36%, zie tabel 17) in vergelijking met de andere types loopbaanonderbrekers35. 43% van de mannen die voltijds hun baan onderbreken heeft geen kinderen, ‘tijd voor de kinderen’ als reden voor loopbaanonderbreking komt dan ook niet op de eerste plaats bij hen.                                               35  Een loopbaanonderbreking lijkt voltijds onderbrekende vrouwen in staat te stellen zelf de opvang voor hun peuter te organiseren, en/of, de zorg voor hun omvangrijke kroost te bolwerken tot de jongste spruit minder hulp nodig heeft.  
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3.3.2  Leeftijd Gezien de gezinssituatie van de loopbaanonderbrekers en de leeftijd van hun kinderen kunnen we verwachten dat loopbaanonderbrekers die een voltijdse onderbreking nemen jonger zijn dan de deeltijdse onderbrekers. Tien percent van de voltijds onderbrekende mannen woont in bij zijn ouders en 42,8% heeft geen kinderen. Bij de voltijds onderbrekende vrouwen wijst het hoge percentage vrouwen met een peuter als jongste kind (43%) op een jonge leeftijd. De deeltijds onderbrekenden hebben oudere kinderen (meer dan 30% heeft een jongste kind 7 jaar of ouder) en weinigen van hen leeft nog in bij de ouders.  Tabel 18:  Respondenten naar type loopbaanonderbreking of werkregime, gemiddelde leeftijd en opgedeeld in leeftijdscategorieën (kolompercentages).  Man   volt   LBO 1 Man deelt LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt LBO 5 Vrouw deelt WERK 6 Vrouw volt WERK 7  n=194 n=414 n=572 n=295 n=333 n=174 n=372         Gemid. 36,0 40,2 36,2 35,8 36,9 37,5 34,1         (BMD) 1&2*** 1&3 1&4 1&5 1&6 1&7  
2&3*** 2&4*** 2&5*** 2&6* 2&7*** 

3&4 3&5 3&6 3&7** 4&5 4&6   4&7 5&6 5&7***  6&7***    
        20-29 20,6% 5,8% 24,1% 17,6% 11,4% 14,9% 33,7% 30-39 45,4% 37,2% 37,1% 54,6% 55,3% 40,2% 35,8% 40-49 34,0% 57,0% 38,8% 27,8% 33,3% 44,8% 30,5%         ***BMD<0,001 **BMD<0,01 *BMD<0,05 (BMD= Bonferroni mean difference)  Met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar vormen de deeltijds onderbekende mannen de oudste groep loopbaanonderbrekers (tabel 18). De doorsnee voltijds onderbrekende man is vier jaar jonger. De voltijds onderbrekende vrouwen zijn in tegenstelling tot onze verwachtingen, niet significant jonger dan de vrouwen in deeltijdse onderbreking. Naast het feit dat een groot deel van de vrouwen in voltijdse onderbreking moeder is van een peuter (wat op een jonge leeftijd zou wijzen), hebben zij immers ook vaker een omvangrijke kroost. 26% van hen (zie tabel 17) heeft minstens drie kinderen, wat dan weer een oudere leeftijd vermoedt. Dus samenvattend zijn alle types loopbaanonderbrekers gemiddeld 36 à 37 jaar oud. Enkel de deeltijds onderbrekende mannen steken erbovenuit met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar.  
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De voltijdse onderbrekers verschillen wat leeftijd betreft niet van hun  voltijds werkende gendergenoten, in tegenstelling tot de deeltijdse loopbaanonderbrekers die gemiddeld ouder zijn.  De voltijds werkende vrouwen zijn gemiddeld twee jaar jonger dan de voltijds werkende mannen. Gezien hun gezinssituatie was dit te verwachten. ‘Slechts’ 45% van hen leeft samen met partner en kind, deze proportie ligt 10 procentpunten lager dan bij de voltijds werkende mannen. Deeltijds werkende vrouwen zijn gemiddeld niet significant ouder dan de modale vrouw in deeltijdse onderbreking. Dit is treffend aangezien vrouwen in deeltijdarbeid relatief oudere kinderen hebben (36% van hen heeft kinderen van minstens 7 jaar oud, zie tabel 16), in vergelijking met de deeltijds onderbrekende vrouwen (waarvan ‘slechts’ 33% kinderen heeft van minstens 7 jaar oud, zie tabel 16). Deeltijds werkende vrouwen lijken dus op jongere leeftijd kinderen te krijgen in vergelijking met de vrouwen in deeltijdse onderbreking. Zou dit ook een indicatie kunnen zijn van een lagere scholingsgraad van de vrouwen in deeltijdarbeid? Uit onderzoek (Duquet, Glorieux, Laurijssen & Van Dorsselaer, 2006) blijkt immers dat lagergeschoolde vrouwen op jongere leeftijd kinderen krijgen.   3.3.3 Opleiding In 2001, zijn Vlaamse vrouwen tussen 20 en 49 jaar oud licht hoger geschoold dan Vlaamse mannen in die leeftijdscategorie (CENSUS data, 2001). Vrouwen in die leeftijdscategorie zijn meer hoger geschoold (35%) en minder laaggeschoold (26%) in vergelijking met de Vlaamse mannen waarvan 30% laag- en 30% hooggeschoold zijn. Dit is het resultaat van een recente inhaalbeweging van vrouwen. Anno 2004, zijn de oudere cohorte vrouwen (55-64 jaar) immers nog een stuk lager geschoold in vergelijking met de mannen van die leeftijd. (Geurts & Van Woensel, 2005, p.30).  Eerder onderzoek bij Vlaamse loopbaanonderbrekers uit 1995 stelt dat Vlaamse loopbaanonderbrekers hoger geschoold zijn in vergelijking met de Vlaamse beroepsbevolking, vrouwelijke loopbaanonderbrekers in sterkere mate dan mannelijke onderbrekers (Denis, 1995: 7). Het LBO’04 onderzoek bevestigt deze tendens maar nuanceert het tegelijk door rekening te houden met de verschillende vormen van loopbaanonderbreking (voltijds/deeltijds)36: loopbaanonderbrekers zijn hoger of minstens gelijk geschoold in vergelijking met de voltijds werkenden van het zelfde geslacht.  
                                           36  Denis (1995) maakt geen onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse loopbaanonderbrekers. 
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Tabel 19:  Respondenten naar type loopbaanonderbreking of werkregime en    opleidingsniveau (kolompercentages)  Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw deelt WERK 6 Vrouw volt WERK 7  n=193 n=412 n=571 n=293 n=332 n=174 n=373         Laag 15,5% 25,2% 24,5% 14,0% 9,0% 23,0% 13,7% Midden 45,6% 38,3% 42,7% 42,3% 30,1% 42,0% 37,3% Hoog 38,9% 36,4% 32,7% 43,7% 60,8% 35,1% 49,1%         (cc) 1&2* 1&3* 1&4 1&5*** 1&6 1&7 
2&3 2&4** 2&5*** 2&6 2&7 

3&4*** 3&5*** 3&6 3&7*** 4&5*** 4&6* 4&7 5&6*** 5&7**  6&7**    
***cc<0,001 **cc<0,01 *cc<0,05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient)  In tabel 19 onderscheiden we drie opleidingsniveaus: de laaggeschoolden (maximaal het diploma lager secondair onderwijs behaald), middengeschoolden (maximaal diploma van hoger secondair onderwijs behaald) en hooggeschoolden (personen met een diploma hoger onderwijs, hoger onderwijs buiten de universiteit of universitair onderwijs). Selecteren we de werkende Vlaamse bevolking van 20-49 jaar oud, dan merken we dat voltijds werkende vrouwen erg hoog geschoold zijn, bijna de helft van hen heeft een diploma hoger onderwijs op zak. Bij voltijds werkende mannen alsook bij deeltijds werkende vrouwen ligt dit percentage hooggeschoolden een stuk lager. Slechts één op drie van hen bezit een diploma hoger onderwijs. Bijna één op vier is laaggeschoold.  De vrouwen in deeltijdse loopbaanonderbreking blijken echter nog hoger geschoold in vergelijking met de voltijds werkende vrouwen. 60% van de vrouwen die deeltijds hun loopbaan onderbreken heeft een diploma hoger onderwijs op zak. Deeltijds onderbrekende mannen hebben de laagste scholingsgraad onder de loopbaanonderbrekers, wat nog steeds een gelijkaardig opleidingsniveau opgeleverd als dat van de voltijds werkende mannen. Een vierde van de deeltijds onderbrekende mannen is laaggeschoold, een zelfde proportie als bij de voltijds werkende mannen. Ook de voltijds onderbrekende vrouwen hebben een vergelijkbare scholingsgraad als hun voltijds werkende gendergenoten. De voltijds onderbrekende mannen zijn dan weer (licht significant) hoger geschoold in vergelijking met de voltijds werkende mannen.  Uit de tabel 19 blijkt verder nog dat beide groepen onderbrekende vrouwen hoger geschoold zijn dan de deeltijds werkende vrouwen. De onderbrekende 
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vrouwen tellen zowel minder laaggeschoolden als meer hooggeschoolden in hun rangen in vergelijking met de deeltijds werkende vrouwen. Naast het feit dat de kinderen van deeltijds werkende vrouwen ouder zijn in vergelijking met de vrouwen in deeltijdse onderbreking wijst hun lagere scholingsgraad op een tweede duidelijke verschil tussen twee groepen vrouwen die deeltijds aan het werk zijn37.  We zijn benieuwd of de onderbrekers met een hogere scholingsgraad (in vergelijking met de voltijds werkenden) ook hogere functies opnemen op de arbeidsmarkt. We kijken in het bijzonder naar de deeltijds onderbrekende vrouwen, gezien hun uitzonderlijk hoog opleidingsprofiel. Onderscheidt de modale deeltijds onderbrekende vrouw zich ook op de arbeidsmarkt van zowel de andere groepen loopbaanonderbrekers, als van de voltijds werkende vrouwen? 3.3.4 Beroep Mannen en vrouwen zijn niet gelijk verdeeld over de arbeidsmarkt. ‘Vrouwen zijn geconcentreerd in specifieke sectoren en beroepen (horizontale segregatie) en hun aandeel daalt wanneer het functieniveau stijgt (verticale segregatie)’ (Geurts & Van Woensel, 2003, p.74).  We vermoeden dat de arbeidsmarktsegmentatie (horizontale segregatie) minder nadrukkelijk aanwezig is onder loopbaanonderbrekers, dan onder de bevolking die geen loopbaanonderbreking opneemt. Loopbaanonderbrekers hebben erg vaak kinderen. Vermits zorg opnemen voor de kinderen een belangrijke reden is om voor een onderbreking te kiezen (zie verder paragraaf 3.4.), verwachten we dat mannelijke loopbaanonderbrekers vaker tewerkgesteld zijn in typisch vrouwelijke sectoren38. Zorgtaken worden immers traditioneel als een typisch vrouwelijke opdracht aanzien. Mannen die voor een loopbaanonderbreking kiezen vanuit deze optiek zouden dan ook op de arbeidsmarkt een vrouwelijker profiel kunnen hebben. Het aantal oorspronkelijk deeltijds werkende mannen onder de onderbrekers zou hierop kunnen wijzen. Bij de 25-49 jarige werkende Vlaamse mannen werkt slechts 3% deeltijds in 2002 (Van Gils, 2004, p.3), terwijl dit percentage bij de loopbaanonderbrekers van die leeftijd oploopt tot 17% bij deeltijdse en 35% bij voltijds onderbrekende mannen (zie bijlage, tabel I.4b). Van de 25-49 jarige werkende Vlaamse vrouwen werkt 42% deeltijds in 2002 (Van Gils, 2004, p.3). 61% van de voltijds onderbrekende vrouwen tussen 25-49 jaar werkte voorheen deeltijds -een duidelijke oververtegenwoordiging- en ‘slechts’ 26% van de deeltijds onderbrekende vrouwen in die leeftijdscategorie verrichtte deeltijdarbeid– een uitgesproken                                            37  De lagere scholingsgraad van de deeltijds werkende vrouwen is geen artefact van hun leeftijd. Hun leeftijd verschilt niet significant van de leeftijd van de doorsnee vrouw in deeltijdse onderbreking (zie tabel 19). 38  In typisch vrouwelijke sectoren verwacht men ook minder weerstand van de werkgever ten aanzien van het opnemen van loopbaanonderbreking. 
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ondervertegenwoordiging in vergelijking met de proportie deeltijds werkenden onder Vlaamse vrouwen in die leeftijdscategorie.  Gezien het hoge opleidingsniveau van de doorsnee vrouw in deeltijdse onderbreking veronderstellen we daarnaast een minder sterk uitgesproken verticale segregatie onder loopbaanonderbrekers als onder de werkende bevolking. Meer algemeen verwachten we dat loopbaanonderbrekers hogere of minstens even hoge functie betrekken op de arbeidsmarkt in vergelijking met de werkende bevolking, gegeven de scholingsgraad van beide groepen. Anderzijds wordt vaak gesteld dat loopbaanonderbreking, net als deeltijds werken, moeilijk te combineren valt met bepaalde hogere leidinggevende functies met veel verantwoordelijkheid39.  Zoals de wetgeving voorschrijft (zie paragraaf 2.2.1.), dient men minstens een bepaald gedeelte tewerkgesteld te zijn om een deeltijdse loopbaanonderbreking te mogen opnemen. Het lijkt er op dat de lagere percentages (oorspronkelijk) deeltijds werkenden onder de deeltijdse onderbrekers in vergelijking met deze percentages onder de voltijdse onderbrekers, hiervan een vertaling is. Maar daarnaast kan de sterke oververtegenwoordiging aan deeltijds werkenden onder voltijdse onderbrekers (in vergelijking met de percentages deeltijds werkenden in de Vlaamse werkende bevolking) ook wijzen op een bepaalde keuze tussen niet betaalde arbeid (in het gezin) en betaalde arbeid (op de arbeidsmarkt).  Deeltijds werken kan immers een uiting zijn van - met de terminologie van Hakim40 - een meer home-centered (gezinsgerichte) of adaptive (combinatiegerichte) ingesteldheid in vergelijking met zij die een voltijdse job uitoefenen. Deeltijds werken kan echter eveneens op een overgangsfase duiden. Een afbouw van de ene voltijdse job naar het opnemen van een andere voltijdse job. Zo kan men bijvoorbeeld een andere functie opnemen, of bij een andere werkgever gaan werken of een zelfstandige activiteit opstarten. Dit zijn duidelijk work-centered (werkgerichte) strategieën.  
                                           39  In bepaalde sectoren en bedrijven worden leidinggevenden wettelijk uitgesloten van het recht op loopbaanonderbreking/tijdskrediet.  40  In de preferentietheorie brengt Hakim persoonlijke preferenties in verband met het conflict tussen arbeid en gezin. Zij onderscheidt drie soorten preferenties: home-centered (gezinsgerichte), adaptive (combinatiegerichte) en work-centered (werkgerichte) preferenties. Hakim wil hoofdzakelijk aantonen dat vrouwen geen homogene groep vormen wat betreft hun opvattingen betreffende de combinatie van werk en gezin. Hakim wil net die heterogene preferenties van vrouwen in het daglicht stellen, en gebruiken als voorspeller van het gedrag van vrouwen (in: Van Aerschot, 2004: 47-55). 
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3.3.4.1 Arbeidsmarkt: horizontale segregatie  Op het niveau van de hoofdsectoren van de economie (tabel 20) vinden we dezelfde sterke horizontale segmentering terug bij de loopbaanonderbrekers als bij de werkenden; een sterk mannelijke secundaire (industriële) sector en een sterk vrouwelijke quartaire (overheid) sector. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen, ook onder loopbaanonderbrekers, werken in de tertiaire (diensten) sector. Erg weinig mensen zijn tewerkgesteld in de primaire (landbouw) sector, en bijgevolg bevinden zich weinig landbouwers in onze dataset. Hierdoor kunnen we geen uitspraken doen betreffende deze sector. Kijken we binnen de verschillende sectoren dan stellen we vast dat ook op het niveau van de subsectoren de segmentering van kracht blijft. Bijna een vijfde van alle mannelijke loopbaanonderbrekers komt uit de (‘mannelijke’) metaal- en autoindustrie41, terwijl 28 procent van alle vrouwen in onderbreking is tewerkgesteld in de gezondheids- en welzijnszorg42. Toch merken we dat, ofschoon we uiteraard voorzichtig moeten zijn gezien de vele categorieën en lage percentages (en absolute aantallen) in tabel 20, mannen in loopbaanonderbreking vaker in typisch vrouwelijke subsectoren43 tewerkgesteld zijn in vergelijking met de voltijds werkende mannen. Het aandeel mannen tewerkgesteld in de gezondheids – en welzijnszorg neemt toe met 8 tot 11 procentpunten in vergelijking met de voltijds werkende mannen, bij respectievelijk de voltijds en deeltijds onderbrekende mannen. Onderbrekende mannen werken ook disproportioneel vaak44 in de chemie sector45. Dat zou er kunnen op wijzen dat in vrouwelijke (sub)sectoren het meer aanvaardbaar is voor mannen om een loopbaanonderbreking te nemen. De glazen muur tussen mannen en vrouwen verdwijnt dus niet onder loopbaanonderbrekers, ze is hoogstens minder uitgesproken aanwezig in bepaalde vrouwelijke subsectoren46. Ook onder loopbaanonderbrekers                                            41  Evenredig met de tewerkstelling van (voltijds werkende) mannen in deze subsector.  42  Dit percentage ligt hoger dan de tewerkstelling van voltijds werkende vrouwen in deze subsector. De tewerkstelling van deeltijds werkende vrouwen in deze subsector wordt niet in rekening gebracht.  43  Een typisch vrouwelijke sector wordt hier geoperationaliseerd als een beroep waarin minstens twee keer zoveel vrouwen als mannen voltijds tewerkgesteld zijn (op basis van de absolute aantallen voltijds werkenden uit LBO’04).  44  In andere typisch vrouwelijke sectoren, zoals het onderwijs merken we dit echter niet op. 45  Naast de textiel/confectie sector is de chemie sector de enige vrouwelijke subsector binnen de secundaire sector. Bijna dubbel zoveel vrouwen als mannen zijn er voltijds tewerkgesteld.  46  Terwijl 6 keer zoveel vrouwen als mannen voltijds tewerkgesteld zijn in de gezondheids- en welzijnszorg, maken mannen een derde van de loopbaanonderbrekers in deze subsector uit (berekeningen op basis van de 
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blijven de duidelijke mannelijke en vrouwelijke segmenten van de arbeidsmarkt duidelijk zichtbaar.  Voorts valt het op dat in bepaalde subsectoren vooral voltijdse onderbrekingen voorkomen (zoals in de onderwijssector en de groot- en kleinhandel) en in andere subsectoren vooral deeltijdse onderbrekingen (zoals bij de sector van banken en verzekeringen). Dit kan een indicatie zijn van hoe bepaalde sectoren makkelijker zichzelf organiseren in voltijds dan wel deeltijdse regimes. Anderzijds kan ook de wetgeving een uitleg bieden, in de onderwijssector kan men bvb enkel een voltijdse onderbreking genieten in het kader van het ouderschapsverlof. Ook is het opmerkelijk dat een groot deel van de loopbaanonderbrekers tewerkgesteld is in de gezondheids- en welzijnszorg. Dit zou erop kunnen wijzen dat de aparte regeling voor de social profit sector met relatief hoge Vlaamse aanmoedigingspremies inderdaad een stimulans is om een loopbaanonderbreking te nemen. 

                                                                                                                         absolute aantallen voltijds werkenden en loopbaanonderbrekers in de verschillende subsectoren uit LBO’04).  
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Tabel 20:  Indeling respondenten (20-49 jaar) naar type loopbaanonderbreking of    werkregime en naar sector van tewerkstelling (kolompercentages)  Vrouw. (sub) sector* Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw volt WERK 6   n=193 n=413 n=131 n=292 n=333 n=146 Land- en tuinbouw X 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,7 Bosbouw of visserij X 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal primaire sector X 0,0 0,5 0,0 0,7 0,6 0,7         Productie textiel/confectie 3,0 0,5 1,0 0,8 3,1 1,8 2,1 Metaalind. /auto-assemblage 0,2 19,2 18,6 19,1 4,1 4,2 2,7 Bouw 0,3 5,7 5,1 9,9 0,3 1,2 2,7 Productie van voeding 0,6 2,6 3,4 3,8 2,7 2,4 2,1 Chemie 1,8 8,8 9,4 3,8 2,4 5,7 6,2 Hout en papier 0,3 1,0 1,7 3,1 1,0 0,3 0,7 Gas, water, electriciteit X 1,0 2,2 0,0 0,0 0,3 0,7 Drukkerijen/uitgeverijen 0,2 1,6 1,5 6,9 0,3 1,2 1,4 Overige industrie 2,0 1,6 0,2 0,8 0,3 0,9 1,4 Totaal secundaire sector 0,5 42,0 43,1 48,1 14,4 18,0 19,9         Groot en kleinhandel 3,1 4,7 2,9 4,6 13,7 4,5 14,4 Horeca 3,6 0,5 1,0 0,8 1,4 0,6 2,7 Garages 0,9 1,0 0,5 1,5 0,0 0,3 1,4 Transport 0,7 3,6 4,6 3,1 2,7 2,7 2,1 Post en telecommunicatie 1,1 5,7 7,0 3,8 2,1 4,5 4,1 Banken en verzekeringen 2,4 5,7 5,6 2,3 3,4 10,2 5,5 Diensten aan ondernemingen  0,3 4,1 6,1 7,6 6,8 5,7 2,1 Overige diensten 0,0 4,1 3,6 3,1 2,1 4,8 0,0 Totaal tertiaire sector 1,2 29,5 31,2 26,7 32,2 33,3 32,2         Onderwijs 2,6 5,7 1,9 6,1 13,0 9,0 15,8 Openbare vervoersmaatschappijen 0,3 1,0 1,5 2,3 0,3 0,3 0,7 Gezondheids- en welzijnszorg 5,7 12,4 15,0 3,8 29,5 27,6 21,9 Openbaar bestuur 0,8 9,3 6,8 9,9 9,9 11,1 8,2 Het leger 0,2 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,7 Totaal quartaire sector 1,9 28,5 25,2 25,2 52,7 48,0 47,3 *Maat voor ‘vrouwelijke’ (sub)sector: aantal vrouwen/aantal mannen voltijds tewerkgesteld in een (sub)sector (op basis van de absolute aantallen voltijds werkenden in LBO’04). Een ‘x’ duidt op ‘geen voltijds werkende mannen uit LBO’04 zijn tewerkgesteld in deze (sub)sector’, in deze (sub)sector kan de maat niet worden berekend. 
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3.3.4.2 Arbeidsmarkt: verticale segregatie  Vinden we de verticale segregatie terug onder loopbaanonderbrekers?  Tabel 21:  Indeling respondenten naar type loopbaanonderbreking of werkregime in sociale (beroeps) klassen47 (kolompercentages)°  Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw deelt WERK 6 Vrouw volt WERK 7  n=191 n=405 n=528 n=290 n=331 n=173 n=351         I Hogere leidinggevenden, academici 15,2 11,6 15,2 7,9 13,6 8,1 13,4 II Supervisoren hoofdarbeid, hooggeschoolde hoofdarbeid 22,5 22,7 21,6 32,1 30,5 25,4 36,8 IIIa Geschoolde hoofdarbeid 13,1 13,1 12,9 22,8 25,7 18,5 18,5 IIIb Half- en ongeschoolde hoofdarbeid 3,7 4,4 4,4 15,9 17,8 21,4 12,3 V Supervisoren handarbeid, hooggeschoolde handarbeid 9,4 6,2 11,2 1,0 2,1 1,2 2,8 VI Geschoolde handarbeid 13,6 12,8 12,1 0,7 1,2 0,6 2,0 VIIa-b Halfgeschoolde en ongeschoolde handarbeid en agrarische arbeid 22,5 29,1 22,7 19,7 9,1 24,9 14,2 (cc) 1&2 1&3 1&4*** 1&5*** 1&6*** 1&7***  
2&3 2&4*** 2&5*** 2&6*** 2&7*** 

3&4*** 3&5*** 3&6*** 3&7***  
4&5** 4&6 4&7* 5&6*** 5&7* 6&7**  

***cc<0,001 **cc<0,01 *cc<0,05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient)  °Klassen die niet in tabel 21 voorkomen zijn de zelfstandigen (categorie IVa-c ‘Zelfstandigen en leidinggevende agrariërs’) aangezien de stelsels Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet niet voorzien in onderbrekingsmogelijkheden voor zelfstandigen (5 loopbaanonderbrekers, 62 werkenden werden uit de analyse gelaten). Tabel 21 maakt duidelijk dat deeltijds werkende vrouwen minder vaak doorgroeien naar het topkader in vergelijking met voltijds werkende vrouwen. Onder voltijds werkende mannen en vrouwen verschilt de tewerkstelling in topfuncties (beroepscategorie I) nauwelijks. Afwijkend van ons vermoeden, gelden de wetten van de verticale segregatie naar geslacht ook bij loopbaanonderbrekers. Net als de deeltijds werkende vrouwen,                                            47  De beroepsgroepen die we hiervoor onderscheiden volgen de EGP-indeling in ‘sociale klassen’, genoemd naar de drie auteurs Erikson, Goldthorpe en Portocarero. De beroepen worden ingedeeld op basis van gelijkenissen in arbeidsmarkt- en werkomstandigheden (De Weerdt & De Witte, 2001). 
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vinden we de voltijds onderbrekende vrouwen minder terug in leidinggevende functies48 terwijl hun mannelijke werkende of onderbrekende collega’s vaker doorstoten naar de topfuncties (beroepscategorie I)49. Ondanks de minstens even hoge of hogere scholingsgraad van loopbaanonderbrekers merken we niet dat zij in hogere beroepsklassen tewerkgesteld zijn in vergelijking met de voltijds werkende mannen en vrouwen. Dit geldt ook voor de deeltijds onderbrekende vrouwen. We vinden hen niet vaker terug in de twee hoogste sociale (beroeps) klassen in vergelijking met de voltijds werkende vrouwen. Wel merken we dat deeltijds onderbrekende vrouwen minder in de laagste categorie voorkomen in vergelijking met de voltijds werkende vrouwen. Samenvattend kunnen we stellen dat loopbaanonderbrekers hun meerwaarde in hogere scholingsgraad niet verzilveren in jobs uit een hogere sociale beroepsklasse ten aanzien van de werkende mannen en vrouwen. Dit is opmerkelijk, aangezien men zou kunnen veronderstellen dat een dergelijke betrekking de nodige financiële draagkracht kan bieden om een loopbaanonderbreking aan te gaan. Een goed betaalde baan biedt immers de mogelijkheid een zeker vermogen op te bouwen. Dat zou er kunnen op wijzen dat loopbaanonderbrekers kwaliteit van leven boven materiële welstand verkiezen. Anderzijds, de weg naar financiële draagkracht ligt misschien bij de partner van de loopbaanonderbreker. Het valt immers op dat veruit de meeste loopbaanonderbrekers een partner hebben. Gezien hun gezinssituatie, lag dit in de lijn van de verwachtingen. Dit ondersteunt de theorie dat de partner van de loopbaanonderbreker onontbeerlijk zou zijn om de vermindering van financiële middelen gedurende de periode van onderbreken op te vangen. 92% tot 95% van de vrouwen in onderbreking en 86% van de mannen in deeltijdse onderbreking leeft samen met een partner (zie tabel I.5 in bijlage). Dit percentage ligt een stuk hoger in vergelijking met de voltijds werkende mannen en vrouwen waarvan 70% bij de vrouwen en drie vierde van de voltijds werkende mannen met een partner samenleeft50. Enkel de voltijds onderbrekende mannen vormen een uitzondering, zij wonen niet vaker samen met een partner in vergelijking met de voltijds werkende mannen.  
                                           48  De gelijkenis met de deeltijds onderbrekende vrouwen is niet verwonderlijk aangezien 60% van de voltijds onderbrekende vrouwen een deeltijdse baan onderbreekt.  49  Weliswaar worden de deeltijds werkende mannen niet in rekening gebracht. En de kans bestaat dat zij ook niet in topfuncties tewerkgesteld zijn. Anderzijds vormt deze groep van deeltijds werkende mannen slechts een klein aandeel van de werkende bevolking. Terwijl de deeltijds werkende vrouwen maatschappelijk veel duidelijker aanwezig zijn.  50  Van de deeltijds werkende vrouwen leeft 90% samen met een partner.  
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3.3.5 Partner We vergelijken de partners van de loopbaanonderbrekers met de partners van de werkende Vlamingen wat betreft hun opleiding en beroep. Tabel 22:  Partners van respondenten naar type loopbaanonderbreking of werkregime en onderwijsniveau  (kolompercentages)  Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw deelt WERK 6 Vrouw volt WERK 7  n=136 n=342 n=415 n=263 n=298 n=152 n=249         Laag  15,4 14,6 17,6 14,4 14,8 19,7 18,5 Midden 32,4 30,4 41,5 39,9 37,6 42,8 45,8 Hoog 52,2 55,0 38,8 45,6 47,7 37,5 35,7 (cc) 1&2 1&3* 1&4 1&5 1&6 1&7* 
2&3*** 2&4* 2&5 2&6** 2&7*** 

 3&4 3&5 3&6 3&7  
4&5 4&6 4&7 5&6 5&7* 6&7  

 Meer dan de helft van de partners van de mannen in loopbaanonderbreking heeft een diploma hoger onderwijs (tabel 22). Deze vrouwen51 zijn hoger geschoold in vergelijking met de partners van de voltijds werkende mannen52. De partners van de vrouwen (zowel in onderbreking als aan het werk) hebben een gelijkaardig opleidingsniveau. Enkel de partners van de deeltijds onderbrekende vrouwen waarvan bijna de helft een diploma hoger onderwijs op zak heeft, zijn hoger geschoold in vergelijking met de wederhelften van voltijds werkende vrouwen. Net als de loopbaanonderbrekers zelf zijn hun partners ook hoger of gelijk geschoold als de partners van werkenden. Dus de wet van de homogamie geldt ook voor loopbaanonderbrekers. Op de relatiemarkt vinden loopbaanonderbrekers partners van eenzelfde profiel (hier onderwijsniveau).                                            51  Gezien we niet over informatie beschikken betreffende het geslacht van de partners van de loopbaanonderbrekers, gaan we er vanuit dat de meeste partners van de mannelijke loopbaanonderbrekers vrouwen zijn, en omgekeerd.  52  Dit is in overeenstemming met eerder onderzoek. Hoog opgeleide vrouwen sporen hun mannen aan tot het nemen van ouderschapsverlof. Deels omdat deze vrouwen een meer egalitaire rolopvatting hebben en deels omdat zij zelf minder lang afwezig kunnen/willen blijven van de arbeidsmarkt (Haas, Allard & Hwang, 2002; Bygren & Duvander, 2006). 
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Maar wil dit nu ook zeggen dat deze partners een ‘hoger’ beroep uitoefenen, en zodoende meer financiële slagkracht hebben om een loopbaanonderbreking op te vangen? Tabel 23:  Indeling partners naar type loopbaanonderbreking of werkregime van respondent in sociale (beroeps) klassen53 (kolompercentages)  Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw deelt WERK 6 Vrouw volt WERK 7  n=127 n=330 n=394 n=260 n=290 n=146 n=240          Hogere leidinggevenden, academici 14,2 14,2 10,9 17,7 17,9 20,5 13,8  Supervisoren hoofdarbeid, hooggeschoolde hoofdarbeid 24,4 35,5 25,6 20,4 23,8 10,3 22,5  Geschoolde hoofdarbeid 17,3 17,9 19,5 5,4 11,7 10,3 7,5  Half- en ongeschoolde hoofdarbeid 15,7 14,8 19,0 5,4 8,3 5,5 5,0  Zelfstandigen en leidinggevende agrariers 15,7 3,6 5,3 11,5 7,2 5,5 9,6  Supervisore handarbeid, hooggeschoolde handarbeid 3,1 0,9 1,0 12,7 9,3 15,1 7,9  Geschoolde handarbeid 0,8 0,6 1,5 8,1 3,4 10,3 4,6  Halfgeschoolde en ongeschoolde handarbeid en agrarische arbeid 8,7 12,4 17,0 18,8 18,3 22,6 29,2 (cc) 1&2*** 1&3** 1&4*** 1&5*** 1&6*** 1&7*** 
2&3* 2&4*** 2&5*** 2&6*** 2&7*** 

3&4*** 3&5*** 3&6*** 3&7***  
4&5* 4&6* 4&7 5&6** 5&7* 6&7**  

***cc<0,001 **cc<0,01 *cc<0,05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient)   Tabel 23 toont aan dat partners van loopbaanonderbrekers meer vertegenwoordigd zijn in de hoogste beroepsklasse in vergelijking met de                                            53  De beroepsgroepen die we hiervoor onderscheiden volgen de EGP-indeling in ‘sociale klassen’, genoemd naar de drie auteurs Erikson, Goldthorpe en Portocarero. De beroepen worden ingedeeld op basis van gelijkenissen in arbeidsmarkt- en werkomstandigheden (De Weerdt & De Witte, 2001). 
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partners van hun voltijds werkende gendergenoten. De partners van loopbaanonderbrekers komen ook minder voor in de laagste beroepsklasse in vergelijking met de partners van voltijds werkende mannen en vrouwen54. Dit zou erop kunnen wijzen dat de huishoudens van loopbaanonderbrekers mogelijk de financiële implicaties van een loopbaanonderbreking inderdaad beter kunnen opvangen in vergelijking met het doorsnee huishouden van twee werkenden. Het verschil met partners van deeltijds werkende vrouwen is trouwens minder eenduidig. De partners van deeltijds werkende vrouwen zijn zowel meer vertegenwoordigd in de hoogste klassen als in de laagste klasse in vergelijking met de partners van loopbaanonderbrekende vrouwen.   3.3.6 Samenvatting socio-demografische kenmerken  Voltijdse onderbrekers zijn gemiddeld even oud, deeltijdse onderbrekers gemiddeld ouder dan de voltijds werkende mannen en vrouwen. Loopbaanonderbrekers wonen vaker samen met partner en kinderen in vergelijking met hun voltijds werkende gendergenoten (enkel de voltijds onderbrekende mannen vormen hierop een uitzondering). Hoewel hoger of minstens gelijk geschoold zijn loopbaanonderbrekers niet meer tewerkgesteld in beroepen met een hoger prestige in vergelijking met de voltijds werkende mannen en vrouwen. Hun partners vinden we wel vaker terug in deze hogere beroepsklassen in vergelijking met de partners van voltijds werkenden. De wetten van de verticale en horizontale segregatie naar geslacht gelden voor loopbaanonderbrekers evenzeer op de arbeidsmarkt. Hoewel de horizontale segregatie tussen mannen en vrouwen ook van kracht is onder loopbaanonderbrekers, is het opmerkelijk dat disproportioneel veel mannelijke loopbaanonderbrekers in typisch vrouwelijke sectoren tewerkgesteld zijn. Ook wat deeltijdarbeid betreft verkleinen loopbaanonderbrekers de kloof tussen mannen en vrouwen. Opvallend veel mannelijke loopbaanonderbrekers waren voor hun onderbreking deeltijds tewerkgesteld.  Bij een onderlinge vergelijking vallen de voltijds onderbrekers op wat gezinskenmerken betreft. Voltijds onderbrekende vrouwen zijn uitzonderlijk door de jonge leeftijd van hun jongste kind (44% heeft een peuter) en door het aantal inwonende kinderen (36% heeft minstens 3 kinderen)55. Voltijds onderbrekende mannen vallen op omdat velen onder hen (43%) geen kinderen hebben. Naar opleidingsniveau vormen de deeltijdse onderbrekers de extremen. Deeltijds onderbrekende vrouwen zijn het hoogst geschoold.                                            54  De analyse van het prestige van de beroepen van de partners van loopbaanonderbrekers op basis van de Ultee en SIXMA schaal voor beroepsprestige (U&S) komt tot eenzelfde conclusie (zie tabel I.6 in bijlage).  55  Deeltijds werkende vrouwen onderscheiden zich door een relatief oudere kroost. 56% heeft een jongste kind van zeven jaar of ouder. 
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61% heeft een diploma hoger onderwijs op zak56. Deeltijds onderbrekende mannen zijn het laagst geschoold. Een vierde van hen is laaggeschoold. De deeltijds onderbrekende mannen zijn tevens een stuk ouder, gemiddeld 40 jaar in vergelijking met de overige onderbrekers (gemiddeld 36 à 37 jaar).    3.4 Motivatie voor loopbaanonderbreking   Wanneer loopbaanonderbrekers in het loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04 gevraagd worden naar de motieven om loopbaanonderbreking te nemen, geven onderbrekers ‘meer tijd voor de kinderen’ het meest op als reden57. Dit kan wijzen op de weinig evidente opdracht een job te combineren met een gezin (met kinderen). Enkel bij voltijds onderbrekende mannen komt deze reden pas op de tweede plaats (tabel 24). Deze resultaten stroken met eerder onderzoek bij Vlaamse loopbaanonderbrekers. In een Vlaamse enquête uit 1995 gaf drie vierde van de vrouwen deze reden op tegenover één op tien van de mannen in onderbreking (Denis, 1995: 100). In een onderzoek bij Vlaamse loopbaanonderbrekers die in de periode 1994-1999 recht hadden op een Vlaamse aanmoedigingspremie geeft gemiddeld 45,5% ‘opvang kinderen’ op als belangrijkste motief voor het nemen van loopbaanonderbreking (Devisscher et al, 2002: 36).  Drie vierde van de vrouwen in voltijdse onderbreking (74%) wil meer tijd voor de kinderen. Voor veel voltijds onderbrekende vrouwen verwoordt deze motivatie de enige belangrijke reden. Andere motivaties worden niet vaak opgegeven. Meer tijd voor het huishouden (15%), voor zichzelf (13%) en ontevredenheid over huidige baan (12%) vervolledigen de top 4 van motivaties weliswaar telkens met relatief weinig aanhangers.  Bij deeltijds onderbrekende vrouwen vinden we dezelfde top drie aan motivaties terug. Ook deze vrouwen nemen hoofdzakelijk een loopbaanonderbreking voor de kinderen (73%). De motivaties meer tijd voor het huishouden (41%) en voor zichzelf (30%) volgen eveneens op de tweede en derde plaats. Gezien de relatief hoge percentages, vormen zij duidelijk belangrijke alternatieve motivaties voor deeltijds onderbrekende vrouwen (naast de kinderen) om een loopbaanonderbreking te nemen. De motivatie voor het huishouden situeert zich weliswaar eveneens in de gezinsfeer.                                            56  Deeltijds werkende vrouwen zijn het laagst geschoold van de categorieën vrouwen, met 23% laaggeschoolden in hun rangen.  57  De combinatie arbeid en gezin waarmaken (lees: zorg voor de eigen kinderen opnemen) is ook voor deeltijds werkende Vlaamse vrouwen tussen 25 en 49 jaar de belangrijkste reden om deeltijds te werken (Van Gils, 2004, p.5). 86% van de deeltijds werkende vrouwen zijn dan ook moeders (alleenstaande moeders of vrouwen met partner en kinderen, zie tabel 15). 
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Tenslotte wil 16% van deze vrouwen door middel van een tijdelijke arbeidsvermindering de werkdruk verlagen.  Onder mannen is de belangrijkste motivatie om loopbaanonderbreking te nemen minder uitgesproken als bij de vrouwen.  De helft van de mannen (49%) die deeltijds hun baan onderbreken doet dit onder meer om meer tijd voor de kinderen te hebben. 28% wil meer vrije tijd en 22% wil meer tijd voor het huishouden en motiveert zo de keuze voor een loopbaanonderbreking. Bijna 1 op 5 (18%) wil de werkdruk verlagen. Dit is een gelijkaardig percentage als bij de deeltijds onderbrekende vrouwen.  Twee mannen op vijf (42%) in voltijdse loopbaanonderbreking nemen een loopbaanonderbreking om een andere beroepsactiviteit op te starten of uit te proberen. Een vijfde (19%) neemt loopbaanonderbreking uit ontevredenheid met de huidige baan, en 17% van hen wil een opleiding volgen en neemt daarom loopbaanonderbreking. Opvallend voorts is dat –gezien de andere types loopbaanonderbreker- slechts 1 op 5 (23%) van de voltijds onderbrekende mannen ‘meer tijd voor de kinderen’ opgeven als een van de drie belangrijkste om redenen om hun loopbaan te onderbreken.  
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Tabel 24:  Respondenten naar type loopbaanonderbreking en motivatie58      (kolompercentages)59  Man voltijdse LBO Man deeltijds LBO Vrouw voltijds LBO Vrouw deeltijds LBO  n=171 n=392 n=263 n=317      Meer tijd voor kinderen*** 22,7% 48,7% 73,5% 72,7% Bouwen/verbouwen*** 6,7% 9,7% 2,0% 2,7% Meer tijd voor huishouden*** 8,8% 22,0% 15,3 % 41,1% Verlagen van de werkdruk*** 5,2% 18,4% 6,5% 15,9% Gezondheidsredenen* 7,3% 13,8% 7,5% 9,6% Meer vrije tijd*** 5,7% 28,1% 4,4% 13,8% Meer tijd voor mezelf*** 9,8% 25,2% 12,9% 29,7% Ontevredenheid over job*** 19,1% 6,8% 12,2% 2,4% Studie/opleiding*** 16,5% 4,8% 9,9% 3,3% Andere beroepsactiviteit* 42,3% 2,2% 6,8% 0,3% Reizen*** 5,2% 1,2% 1,0% 0,3% Zorg voor een zieke/oudere** 4,1% 4,8% 10,8% 5,1% Stress (ns) 7,8% 8,5% 6,4% 6,3% ***Pearson Chi-Square< 0,001, **p<0,01, *p<0,05, ns= p is niet significant op laagste niveau.   Meer tijd willen voor de kinderen wordt dus vaker door vrouwen dan mannen als motivatie opgegeven. Drie vierde van de vrouwen in voltijdse en deeltijdse onderbreking geven deze motivatie op. Tegenover slechts de helft van de mannen in deeltijdse onderbreking en een vijfde van de voltijds onderbrekende mannen. Tijd krijgen om te bouwen en verbouwen blijkt dan weer duidelijk een mannelijke motivatie te zijn (ook loopbaanonderbrekers ontsnappen niet aan de traditionele rolverdeling).  Andere motivaties hangen veeleer samen met de soort onderbreking. Gezondheidsredenen, verlagen van de werkdruk, meer vrije tijd en tijd voor                                            58  De motivaties die erg weinig voorkomen (minder dan (1,5%) in elk van de types loopbaanonderbrekers worden niet weergegeven in tabel 24. Dit zijn: ‘meer tijd voor mijn kleinkinderen’ ns op 0,05 niv.; ‘maatschappelijke engagementen’ ns op 0,05 niv; ‘werkgever vraagt het’ ns op 0,05 niv.; in het kader van de eindeloopbaan ns op 0,05 niv.;  59  De loopbaanonderbrekers mochten maximaal drie belangrijke redenen aanduiden waarom men aanvankelijk een onderbreking heeft opgenomen. Bijgevolg kunnen de kolompercentages 100% overschrijden. 
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zichzelf zijn motivaties die het vaakst door deeltijds onderbrekende mannen en vrouwen worden aangestipt. Voltijdse onderbrekers vangen vaker een loopbaanonderbreking aan uit ontevredenheid met de huidige betrekking of om een opleiding te volgen in vergelijking met deeltijdse loopbaanonderbrekers.  Sommige motivaties zijn tenslotte bijna uitsluitend verbonden met één soort loopbaanonderbreker. Een loopbaanonderbreking nemen om een andere beroepsactiviteit te starten of om op reis te gaan is kenmerkend voor de mannen in voltijdse loopbaanonderbreking (deeltijds op reis gaan is dan ook moeilijk). Zij stippen deze motivaties veel vaker aan in vergelijking met de overige loopbaanonderbrekers. Nood aan meer vrije tijd motiveert mannen in deeltijdse onderbreking dan weer meer om een loopbaanonderbreking te nemen in vergelijking met de andere onderbrekers. Voltijds onderbrekende vrouwen zorgen frequenter voor een zieke of oudere tijdens de onderbreking in vergelijking met de overigen. Deeltijds onderbrekende vrouwen willen vaakst meer tijd voor het huishouden. De motivatie ‘stress’ om een loopbaanonderbreking te nemen kan niet worden toegeschreven aan een bepaald type onderbreker. Deze motivatie wordt door alle onderbrekers even veel aangehaald. De mannen in voltijdse onderbreking onderscheiden zich duidelijk van de andere loopbaanonderbrekers. Hun loopbaanonderbreking staat bij hen hoofdzakelijk in teken van het werk. Terwijl bij de andere types loopbaanonderbrekers hun gezin (huishouden/kinderen) de onderbreking voornamelijk motiveert.  Tabel 25 geeft aan waarom de loopbaanonderbreker zelf en niet zijn of haar partner een loopbaanonderbreking neemt. Vrouwen vinden vaker dan mannen dat zij zelf meer talent hebben om thuis te blijven in tegenstelling tot hun partner. Een derde van de deeltijds onderbrekende vrouwen en 40% van de vrouwen in voltijdse onderbreking hebben daarom zelf een loopbaanonderbreking genomen in plaats van hun partner. Deeltijdse onderbrekers vinden vaker dat hun job (in tegenstelling tot de job van hun partner) het beter toelaat om minder te werken in vergelijking met de voltijdse onderbrekers. Deze laatste geven vaker aan dat zij het minst verdienden en daarom zelf de onderbreking nemen. Een vierde van de deeltijds onderbrekende mannen tenslotte koos zelf voor de onderbreking omdat hun partner geen recht heeft op een onderbreking. De voltijds onderbrekende mannen laten we hier buiten beschouwing. Slechts 25 voltijds onderbrekende mannen beantwoordden deze vraag. Zij wonen het minst samen met een partner. Gezien het aantal categorieën lijkt het niet zinvol om hun antwoorden in rekening te brengen.   
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Tabel 25:  Indeling respondenten naar type loopbaanonderbreking en naar de reden  waarom de respondent en niet de partner loopbaanonderbreking heeft genomen ‘Waarom koos jij en niet je partner voor een loopbaanonderbreking? Kies de reden die het best je situatie omschrijft. (kolompercentages)   Man        volt        LBO 1 Man      deelt      LBO 2 Vrouw     volt        LBO 3 Vrouw    deelt      LBO 4  n=25 n=98 n=197 n=202      Ik verdiende het minst 32,0 11,2 23,9 7,4 Mijn partner had geen recht op loopbaanonderbr. 16,0 24,5 5,6 8,4 Mijn werkgever stond het meest positief tegenover het opnemen van loopbaanonderbr. 0,0 9,2 2,0 4,5 Mijn job laat het beter toe om tijdelijk minder of niet te werken 12,0 35,7 17,8 26,7 Mijn partner doet zijn of haar werk liever dan ik 24,0 6,1 3,0 0,0 Mijn partner wil niet minder werken 0,0 8,2 1,5 5,4 Ik heb het meest talent om thuis te blijven/te zorgen voor de kinderen 16,0 5,1 39,6 33,2 Als vrouw is het evidenter dat je een stapje terugzet 0,0 0,0 6,6 14,4 (cc) 1&2*** 1&3*** 1&4*** 2&3*** 2&4*** 3&4***   ***cc<0,001 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient) 
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3.5 Houding ten aanzien van werken en eigen arbeidscontext  De aanwezigheid van kinderen kan een reden zijn om loopbaanonderbreking op te nemen. De financiële situatie kan de mogelijkheid scheppen om loopbaanonderbreking op te nemen. Maar niet iedereen met kinderen of niet iedereen met ruime(re) financiële middelen neemt een loopbaanonderbreking. Ook het omgekeerde gaat niet op. Niet alle loopbaanonderbrekers hebben kinderen en/of ruimere financiële middelen. Dit zijn met andere woorden geen voldoende redenen om te kiezen voor een loopbaanonderbreking. Loopbaanonderbrekers, mensen die beslissen het werk van alledag voor een periode ondergeschikt te maken aan een andere activiteit(en) hebben mogelijk een andere houding ten opzichte van werken in het algemeen of ervaren hun eigen arbeidsituatie niet (meer) of minder als bevredigend in vergelijking met mensen die geen loopbaanonderbreking nemen en aan het werk blijven. Ontevredenheid over de huidige baan en de wil om de werkdruk te verlagen, twee motivaties die respectievelijk door voltijdse en deeltijdse loopbaanonderbrekers (weliswaar door een minderheid) worden aangehaald, duiden alvast op een weinig bevredigende ervaring van de arbeidssituatie voor een deel van hen.  3.5.1 Houding ten aanzien van arbeid Stel dat u over een behoorlijk inkomen zou kunnen beschikken zonder te werken. Wat zou u dan doen: blijven werken of stoppen met betaald werken? (Vraag uit LBO’04). Ongeveer drie kwart van de werkende Vlamingen (voltijds werkende mannen en vrouwen en deeltijds werkende vrouwen) tussen 20 en 49 jaar antwoordt op deze vraag dat ze zouden blijven verder werken. Wat maakt het hebben van een job dan zo aantrekkelijk?  3.5.1.1 Arbeidsethos In onze samenleving heersen normen en verwachtingen met betrekking tot (betaalde) arbeid. Men voelt tot op zekere hoogte de plicht om een betaalde job te hebben. De Witte (1990, 2000a, 2000b; Vandoorne & De Witte, 2003) ontwikkelde een maat om deze arbeidsethiek te meten: de schaal ‘traditioneel arbeidsethos’60. In 1998 toetste hij samen met Vandoorne                                            60  De maat is gebaseerd op acht uitspraken (zie tabel I.7 in bijlage). De arbeidsethosschaal geeft de gemiddelde score weer van de antwoorden van de respondent op die uitspraken. De schaal varieert tussen nul en honderd. Voor onze analyse bestuderen we de verdeling van de respondenten naar type loopbaanonderbreking of werkregime over de vier quartielen van de somschaal arbeidsethos. Een score tussen 0 en 25 wijst op een sterke afwijzing, een score tussen 25 en 50 op een afwijzing, een score tussen 50 en 75 duidt op een matig 
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(2003) de morele inbedding van arbeid bij een representatieve steekproef Vlamingen tussen 16 en 74 jaar oud (APS-survey 1998). Een kleine minderheid van de Vlamingen (7%) wijst het arbeidsethos sterk af. Bijna de helft van de Vlamingen (48%) onderschrijft de traditionele arbeidsethiek. Arbeidsethos hangt samen met leeftijd (niet-lineair, ouderen hebben een sterker arbeidsethos dan jongeren maar twintigers meer dan dertigers), beroepsklasse (arbeiders en zelfstandigen hebben een sterker arbeidsethos dan bedienden), onderwijsniveau (lager opgeleiden hebben een sterker arbeidsethos dan hoger opgeleiden) en geslacht (mannen hebben een iets sterker arbeidsethos dan vrouwen). Vlamingen die ervoor kiezen om deeltijds te werken (en niet ‘ongewenst’ deeltijdarbeid uitvoeren) hebben een lager arbeidsethos in vergelijking met voltijds werkenden en mensen die ongewenst deeltijdse arbeid uitvoeren (Vandoorne & De Witte, 2003: 48-52) In het loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04 werd de schaal ‘traditioneel arbeidsethos’ opgenomen. Op basis van de bevindingen van Vandoorne en De Witte veronderstellen we dat dit plichtsgericht arbeidsethos minder sterk wordt aangevoeld door loopbaanonderbrekers in vergelijking met de werkende bevolking tussen 20 en 49 jaar. Naast de oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden onder de loopbaanonderbrekers, doet vooral het kiezen voor loopbaanonderbreking op zich dit vermoeden. Hoewel het slechts om een keuze voor tijdelijke deeltijdarbeid gaat, verwachten we net als bij gewenste deeltijdarbeid een afwijzing van het traditioneel arbeidsethos. Loopbaanonderbrekers die kiezen voor een volledige onderbreking hebben hoogstwaarschijnlijk een lagere arbeidsethiek dan deeltijdse onderbrekers.  

                                                                                                                         arbeidsethos en bij een score boven 75 geeft men blijk van een sterk arbeidsethos (meer info zie Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2006).   
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Tabel 26:  Respondenten naar type loopbaanonderbreking of werkregime in de vier    quartielen van de somschaal traditioneel arbeidsethos  (kolompercentages)  Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw deelt WERK 6 Vrouw volt WERK 7  n=194 n=413 n=571 n=295 n=333 n=175 n=373         Sterk afwijzend (0-24) 19,6 17,2 8,8 28,5 16,2 6,9 5,6 Licht afwijzend (25-49) 49,5 62,0 49,4 60,0 63,7 61,1 57,6 Licht goedkeurend (50-74) 27,8 20,6 38,2 10,5 20,1 30,3 34,0 Sterk goedkeur. (75-100) 3,1 0,2 3,7 1,0 0,0 1,7 2,7 (cc) 1&2** 1&3*** 1&4*** 1&5*** 1&6** 1&7*** 
2&3*** 2&4*** 2&5 2&6*** 2&7*** 

 3&4***  3&5*** 3&6* 3&7  
4&5*** 4&6*** 4&7*** 5&6*** 5&7*** 6&7  

***cc<0,001 **cc<0,01 *cc<0,05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient)  Een aanzienlijke groep loopbaanonderbrekers verwerpen het traditioneel arbeidsethos: respectievelijk 17% en 16% van de deeltijds onderbrekende mannen en vrouwen, 20% van de voltijds onderbrekende mannen en maar liefst 29% van de voltijds onderbrekende vrouwen scoren 25 of lager op de arbeidsethosschaal (tabel 26). Hiermee onderscheiden ze zich duidelijk van de drie groepen werkende Vlamingen uit het loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04, waarvan slechts een minderheid van ongeveer 7% het arbeidsethos afwijst (vergelijkbaar met de resultaten uit de APS-survey van 1998). De groepen loopbaanonderbrekers tellen ook minder personen die het arbeidsethos onderschrijven (scores boven de 50) in vergelijking met de opgenomen groepen werkenden van hetzelfde geslacht waarvan 32% tot 42% hoger als 50 scoort op de schaal61. 12% van de voltijds onderbrekende vrouwen, ongeveer 20% van de deeltijds onderbrekende mannen en vrouwen en 31% van de voltijds onderbrekende mannen scoren tussen 50 en 100 op de arbeidsethosschaal. In tegenstelling tot de APS-survey 1998, merken we in het LBO’04 onderzoek geen verschil in arbeidsethos tussen voltijds en deeltijds werkende vrouwen. Dit kan een gevolg zijn van de specifieke leeftijdsselectie in LBO’04.                                            61  Dit is een stuk minder in vergelijking met de Vlamingen van 16 tot 75 jaar waarvan bijna de helft het arbeidsethos onderschrijft. Verschillen tussen beide ondervragingen zijn goed mogelijk. In LBO’04 beperkt men zich immers tot de 20-49 jarigen en tot de werkende Vlamingen. 
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Loopbaanonderbrekers hebben inderdaad een lager arbeidsethos in vergelijking met hun werkende leeftijdsgenoten. Het valt op dat deeltijds onderbrekende loopbaanonderbrekers zich nog een stuk minder kunnen vinden in het traditioneel arbeidsethos in vergelijking met de deeltijds werkende vrouwen. Gedeeltelijk de loopbaan tijdelijk onderbreken lijkt moreel gezien een ‘sterkere’ beslissingen dan ‘consequent’ deeltijds te werken. Voltijdse onderbrekende vrouwen scoren zoals verwacht lager op de schaal in vergelijking met de mannen en vrouwen die slechts een gedeeltelijke onderbreking genieten. Het valt op dat voltijds onderbrekende mannen een erg heterogene groep vormen wat hun arbeidsethiek betreft. Terwijl een vijfde het traditioneel arbeidsethos sterk afkeurt, onderschrijft 31% van hen deze ethiek. Dit heterogene beeld strookt met de uiteenlopende motieven die de voltijds onderbrekende mannen opgeven om loopbaanonderbreking te nemen. Terwijl een deel van hen een onderbreking neemt om voor de kinderen te zorgen, willen (grotendeels) andere voltijds onderbrekende mannen de onderbreking aangrijpen om van job te veranderen.  Trouwens, met uitzondering van de deeltijds onderbrekende vrouwen, kiezen loopbaanonderbrekers er vaker voor om te stoppen met betaald werk in vergelijking met de werkende bevolking indien men (toch) over een behoorlijk inkomen beschikt. Terwijl ongeveer drie kwart van de werkende bevolking zou blijven werken, zouden 45% van de mannelijke voltijdse loopbaanonderbrekers, 60% van de vrouwelijke voltijdse loopbaanonderbrekers en 54% deeltijds onderbrekende mannen stoppen met werken indien men (toch) over een behoorlijk inkomen beschikt62. Dit ligt geheel in de lijn van het zwakkere arbeidsethos van loopbaanonderbrekers.  3.5.2 Eigen arbeidscontext Loopbaanonderbrekers hebben in het algemeen duidelijk een andere kijk op arbeid dan de werkende bevolking. Maar geeft de eigen concrete arbeidssituatie ook aanleiding tot het nemen van loopbaanonderbreking. Blijkt de job van loopbaanonderbrekers in het algemeen minder bevredigend in vergelijking met deze van de mannen en vrouwen die voltijds tewerkgesteld zijn? Werken loopbaanonderbrekers in slechtere arbeidsomstandigheden, of voelen ze minder waardering voor hun werk in vergelijking met voltijds werkende mannen en vrouwen? Of biedt hun werk minder ontplooiingskansen in vergelijking tot de voltijds werkende mannen en vrouwen?                                             62  Slechts 28% van de deeltijds onderbrekende vrouwen zouden stoppen met werken. Misschien ligt een verklaring in het feit dat deeltijds onderbrekende vrouwen het hoogst geschoold zijn van de loopbaanonderbrekers. Al uit zich dat niet in een hoger arbeidsethos in vergelijking met de deeltijds onderbrekende mannen. 
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3.5.2.1 Erkenning op het werk  De schaal ‘erkenning werk’ meet de mate waarin de respondent het gevoel heeft voor zijn of haar werk door anderen erkend of gewaardeerd te worden63.  Tabel 27:  Indeling respondenten naar type loopbaanonderbreking of werkregime in de vier quartielen van de somschaal ‘erkenning op het werk’ (kolompercentages)64   Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw volt WERK 6  n=192 n=413 n=131 n=296 n=333 n=145        Geen erkenning  12,5 9,7 3,1 10,2 3,3 6,9 Weinig erkenning 33,9 29,1 26,7 34,0 26,1 22,8 Erkenning 42,2 53,0 58,8 44,9 58,3 54,5 Sterk ervaren erkenning 11,5 8,2 11,5 10,9 12,3 15,9 (cc) 1&2 1&3** 1&4 1&5*** 1&6* 
2&3 2&4 2&5** 2&6*  

3&4* 3&5 3&6**  4&5*** 4&6*  5&6     
***cc<0,001 **cc<0.01 *cc<0.05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient) Deeltijdse loopbaanonderbrekers hebben een even sterke ervaring van erkenning op het werk als de voltijds werkenden van hetzelfde geslacht (tabel 27). Voltijdse onderbrekers ervaren daarentegen minder erkenning op het werk in vergelijking met de voltijds werkende mannen en vrouwen. Dus voor de voltijdse onderbrekers gaat het op te stellen dat hun concrete arbeidssituatie een aanleiding kan zijn om loopbaanonderbreking te nemen. 
                                           63  Een opsomming van de items die de schaal ‘erkenning op het werk’ samenstellen vindt u in bijlage (tabel I.8). Naar analogie van de vorige schalen, loopt ook deze schaal van 0 (geen erkenning ) tot 100 (sterk ervaren erkenning) en maken we in de analyse gebruik van de quartielen.  64  De items van de schaal ‘erkenning op het werk’ komen niet voor in het tijdsbestedingsonderzoek TOR’04. Bijgevolg ontbreekt data voor de deeltijds werkende vrouwen en zijn de aantallen voltijds werkenden kleiner.  
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3.5.2.2 Fysieke arbeidsomstandigheden Nog maar weinig mensen moeten werken in slechte arbeidsomstandigheden65 (tabel 28). De helft tot 60% van de ondervraagden ervaart helemaal geen slechte fysieke arbeidsomstandigheden. Dus deze factor is voor de meesten dan ook niet beslissend om al of niet voor een loopbaanonderbreking te kiezen. We vinden dan ook geen noemenswaardige verschillen tussen loopbaanonderbrekers en voltijds werkenden. Voltijds werkende mannen blijken wel minder in slechte omstandigheden te werken in vergelijking met de voltijds werkende vrouwen.   Tabel 28:  Indeling respondenten naar type loopbaanonderbreking of werkregime in de vier quartielen van de somschaal ‘fysieke arbeidsomstandigheden’ (kolompercentages)66   Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw volt WERK 6  n=193 n=413 n=133 n=296 n=334 n=145        Geen slechte omstandigh. 58,6 52,8 57,9 60,7 60,5 62,1 Weinig slechte omstandig. 29,5 32,5 33,8 25,8 29,6 20,0 Slechte omstandigheden 10,9 11,1 8,3 11,2 8,7 13,1 Erg slechte omstandigh. 1,0 3,6 0.0 2,4 1,2 4,8 (cc) 1&2 1&3 1&4 1&5  1&6*  
2&3 2&4 2&5 2&6*  

3&4 3&5 3&6**  4&5 4&6  5&6*     
***cc<0,001 **cc<0.01 *cc<0.05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient) 
                                           65  Een opsomming van de items die de schaal ‘slechte fysieke arbeidsomstandigheden’ samenstellen vindt u in bijlage (tabel I.9). Naar analogie van de vorige schalen, loopt ook deze schaal van 0 (geen slechte arbeidsomstandigheden) tot 100 (erg slechte omstandigheden), en worden de quartielen van de schaal bestudeerd. 66  De items van de schaal ‘fysieke arbeidsomstandigheden’ komen niet voor in het tijdsbestedingsonderzoek TOR’04. Bijgevolg ontbreekt data voor de deeltijds werkende vrouwen en zijn de aantallen voltijds werkenden kleiner. 
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3.5.2.3 Ontplooiingskansen De vragenlijst van het loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04 bevat enkele vragen in verband met de ontplooiingskansen die iemand krijgt in zijn job (die men eventueel onderbreekt)67. Hier behandelen we twee vragen: “Kreeg/krijgt u in uw werk de kans om uw kennis en vaardigheden te gebruiken?” en “Is/was uw baan een uitdaging voor u?” De respondenten konden antwoorden met: nee beslist niet – nee, eigenlijk niet – tussen ja en nee in – Ja wel een beetje – ja, beslist.    Tabel 29:  Indeling respondenten naar type loopbaanonderbreking of werkregime en naar    kans om kennis en vaardigheden te gebruiken op het werk (kolompercentages)   Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw volt WERK 6  n=194 n=413 n=133 n=295 n=333 n=144        Beslist niet/ eigenlijk niet 20,6 13,1 6,8 14,6 5,7 7,6 Tussen ja en nee in 10,8 9,2 6,0 8,5 7,8 6,3 Een beetje/ beslist 68,6 77,7 87,2 76,9 86,5 86,1 (cc) 1&2* 1&3*** 1&4 1&5*** 1&6**  
2&3 2&4 2&5** 2&6  

3&4* 3&6 3&5 4&5** 4&6  5&6     
***cc<0,001 **cc<0.01 *cc<0.05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient) Voltijds onderbrekende mannen vinden vaker dat hun werk hen minder stimuleert tot persoonlijke ontwikkeling in vergelijking met de voltijds werkende mannen (tabel 29). De andere types loopbaanonderbreker verschillen op dit vlak niet van de werkende Vlamingen van hetzelfde geslacht.   
                                           67  Deze vragen komen niet voor in het tijdsbestedingsonderzoek TOR’04. Bijgevolg ontbreekt data voor de deeltijds werkende vrouwen en zijn de aantallen voltijds werkenden kleiner. 



[56] 

Tabel 30:  Indeling respondenten naar type loopbaanonderbreking of werkregime en uitdagend zijn van de huidige job (kolompercentages)  Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw volt WERK 6  n=193 n=413 n=133 n=295 n=334 n=146        Beslist niet/ eigenlijk niet 32,0 24,0 18,0 32,2 16,2 14,4 Tussen ja en nee in 14,4 16,9 16,5 15,9 12,9 10,3 Een beetje/ beslist 53,6 59,1 65,4 51,9 71,0 75,3 (cc) 1&2 1&3* 1&4 1&5*** 1&6*** 
2&3 2&4 2&5** 2&6**  

3&4** 3&6 3&5 4&5*** 4&6***  5&6     
***cc<0,001 **cc<0.01 *cc<0.05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient) Voor beide voltijdse onderbrekers geldt dat ze hun job minder als een uitdaging ervaren in vergelijking met de voltijds werkende mannen en vrouwen (tabel 30). 32% van de voltijds onderbrekende mannen en vrouwen vindt hun job eigenlijk niet tot beslist niet uitdagend. Bij de voltijds werkenden mannen bedraagt dit percentage 18% en bij de voltijds werkende vrouwen slechts 14%. Deeltijds onderbrekende mannen en vrouwen verschillen niet van de voltijds werkende mannen en vrouwen op dit vlak.   Samenvattend kunnen we stellen dat alle types loopbaanonderbrekers arbeid duidelijk minder als een plicht ervaren in vergelijking met voltijds werkenden. Daarenboven halen voltijdse onderbrekers minder erkenning uit hun concrete (onderbroken) arbeidssituatie en zien deze job minder als een uitdaging in vergelijking met de voltijds werkenden. Dus voor hen geldt dat naast hun houding ten aanzien van arbeid, ook hun concrete arbeidssituatie eventueel aanleiding kan geven tot het nemen van een loopbaanonderbreking.  
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3.6 Hoe wordt de onderbreking ervaren? De vragenlijst bevatte ook een reeks vragen waarin de loopbaanonderbrekers werden gevraagd naar hun houding ten aanzien van hun onderbreking. Op basis van een deel van deze uitspraken werden twee schalen aangemaakt. De schaal ‘ontevreden loopbaanonderbreker’ meet de mate waarin de onderbreker zich niet goed voelt bij de keuze voor arbeidsvermindering of –onderbreking. De schaal omvat uitspraken als ‘Door niet voltijds te werken mis ik iets wat ik heel graag doe’ of ‘Mijn leven als loopbaanonderbreker is anders gelopen dan ik dacht’68. De schaal ‘herbronnende onderbreker’ peilt naar de mate waarin men de onderbreking als een ommekeer ervaart. ‘Door mijn loopbaanonderbreking kan ik aan een nieuw leven beginnen’ is een voorbeeld van een uitspraak die in deze schaal werd opgenomen69. Tabel 31:  Indeling respondenten naar type loopbaanonderbreking in de vier quartielen van de somschaal ‘ontevreden loopbaanonderbreker’ (kolompercentages)   Man        volt        LBO 1 Man      deelt      LBO 2 Vrouw     volt        LBO 3 Vrouw    deelt      LBO 4  n=181 n=404 n=292 n=331      Erg tevreden (0-24) 50,3 48,5 27,7 38,7 Tevreden (25-49) 42,5 47,3 52,7 55,6 Ontevreden (50-74) 7,2 4,2 17,8 5,4 Erg ontevreden (75-100) 0,0 0,0 1,7 0,3 (cc) 1&2 1&3*** 1&4* 2&3*** 2&4* 3&4***   ***cc<0,001 **cc<0.01 *cc<0.05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient) Loopbaanonderbrekers zijn over het algemeen erg opgetogen over hun loopbaanonderbreking (tabel 31). 80% tot 95% is tevreden of erg tevreden70. Het valt op dat onderbrekende mannen het meest uitgesproken tevreden                                            68  Een opsomming van de items die de schaal ‘ontevreden loopbaanonderbreker’ samenstellen vindt u in bijlage (tabel I.10). Naar analogie van de vorige schalen, loopt ook deze schaal van 0 (erg tevreden) tot 100 (erg ontevreden), en worden de quartielen van de schaal bestudeerd. 69  Een opsomming van de items die de schaal ‘herbronnende loopbaanonderbreker’ samenstellen vindt u in bijlage (tabel I.11). Naar analogie van de vorige schalen, loopt ook deze schaal van 0 (geen herbronning) tot 100 (sterk ervaren herbronning), en analyseren we de schaal op basis van de quartielen. 70  De tevredenheid blijkt ook uit het feit dat een meerderheid (53% tot 64%) van de loopbaanonderbrekers van plan is om de termijn van de onderbreking te verlengen. 
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zijn met hun keuze. Ongeveer de helft van hen bevindt zich in het laagste quartiel van de schaal. De voltijds onderbrekende vrouwen tellen de meeste ontevreden onderbrekers. 20% van hen is ontevreden of erg ontevreden (scoort een gemiddelde van minstens 50 op de somschaal ‘ontevreden onderbreker’). Zij missen hun werk en zouden meer willen werken maar doen dit niet omdat onderbreken het beste lijkt voor hun gezin.  Tabel 32:  Indeling respondenten naar type loopbaanonderbreking in de vier quartielen van de somschaal ‘herbronnende loopbaanonderbreker’ (kolompercentages)   Man        volt        LBO 1 Man      deelt      LBO 2 Vrouw     volt        LBO 3 Vrouw    deelt      LBO 4  n=181 n=405 n=291 n=331      Erg weinig herbrond (0-24) 2,2 10,1 3,1 9,1 Weinig herbrond (25-49) 16,6 38,8 23,7 40,5 Herbrond (50-74) 38,1 41,2 51,2 43,2 Erg herbrond (75-100) 43,1 9,9 22,0 7,3 (cc) 1&2*** 1&3*** 1&4***  2&3*** 2&4 3&4***   ***cc<0,001 **cc<0.01 *cc<0.05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient)  De voltijds onderbrekende loopbaanonderbrekers ervaren veel sterker een ommekeer door het nemen van een onderbreking in vergelijking met de deeltijdse onderbrekers (tabel 32). De volledige breuk met hun werk brengt hen immers in een radicaal gewijzigde situatie. Zo heeft 81% van de mannen en 73% van de vrouwen in voltijdse onderbreking het gevoel tijdens de loopbaanonderbreking te kunnen herbronnen (een score van minstens 50 op de somschaal: herbronnende loopbaanonderbreker’). Bij de deeltijdse onderbrekers ervaart slechts de helft van hen dit eveneens.    
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3.7 Wat na de loopbaanonderbreking?  De vier types loopbaanonderbreker hebben elk hoofdzakelijk een andere activiteit voor ogen na hun onderbreking (tabel 33). 40% van de voltijds onderbrekende mannen wil als zelfstandige aan de slag na hun onderbreking. 42% van de deeltijds onderbrekende mannen denkt een voltijdse baan te betrekken na de onderbreking. 43% van de vrouwen die een voltijdse onderbreking nemen wil een kleine deeltijdse baan, en 53% van de deeltijds onderbrekende vrouwen denkt een grote deeltijdse baan aan te vatten na de onderbreking.   Tabel 33:  Respondenten naar type loopbaanonderbreking en naar toekomstig arbeidsregime/werkgevergemiddelde  (kolompercentages).    Man voltijdse LBO Man deeltijds LBO Vrouw voltijds LBO Vrouw deeltijds LBO  n=164 n=394 n=260 n=324 Stoppen met werken 7,3 7,1 12,3 2,5 Kl. DT baan (t/m 59%) zelfde WG 7,9 11,7 30,4 19,4 Kl. DT baan (t/m 59%) andere WG 4,9 1,3 12,7 0,6 Gr. DT baan (60-100%) zelfde WG 6,7 33,5 13,5 51,2 Gr. DT baan (60-100%) andere WG 1,8 3,6 4,2 2,2 Voltijdse baan bij zelfde werkgever 20,7 41,4 15,4 22,8 Voltijdse baan bij andere werkgever 10,4 0,8 3,1 0,3 Als zelfstandige 40,2 0,8 8,5 0,9 (cc) 1&2*** 1&3*** 1&4*** 2&3*** 2&4*** 3&4***   ***cc<0,001 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient)   Vrouwen plannen vaker dan mannen om na hun onderbreking deeltijds te werken; 61% van de voltijds onderbrekende vrouwen en bijna drie vierde (74%) van de deeltijds onderbrekende vrouwen. Voltijds onderbrekende vrouwen plannen minder vaak om een deeltijdse baan aan te vatten na hun onderbreking in vergelijking met deeltijds onderbrekende vrouwen maar hebben het wel vaker over een deeltijdse baan met weinig uren (t/m 59%). 43% van de voltijds onderbrekende vrouwen tegenover slechts één op vijf 
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van de vrouwen in deeltijdse onderbreking beogen een kleine deeltijdse baan. De helft van de mannen in deeltijdse onderbreking en een vijfde (21%) van de voltijds onderbrekende mannen willen na hun onderbreking deeltijdarbeid verrichten.  Voltijdse onderbrekers plannen vaker om bij een andere werkgever of als zelfstandige te werken na het beëindigen van hun onderbreking in vergelijking met deeltijdse onderbrekers. 57% van de voltijds onderbrekende mannen en 29% van de vrouwen in voltijdse onderbreking willen veranderen van werkgever of als zelfstandige beginnen. Terwijl slechts 6% van de mannen en 4% van de vrouwen in deeltijdse onderbreking hieraan denken. Het nemen van een voltijdse onderbreking schept duidelijk een voedingsbodem om de carrière een andere wending te geven.  Weinig loopbaanonderbrekers plannen om te stoppen met werken na hun onderbreking71. Voltijds onderbrekende vrouwen denken hieraan het vaakst; namelijk één op acht van hen wil na de onderbreking stoppen met werken (waarvan de helft veertigers)72.  Een loopbaanonderbreking lijkt dikwijls het begin van een duurzame inkrimping van de arbeidstijd in te luiden. 77% van de vrouwen in deeltijdse onderbreking en 65% van de vrouwen in voltijdse onderbreking die oorspronkelijk voltijds werkten73 is van plan om deeltijds te gaan werken of te stoppen met werken na hun loopbaanonderbreking (tabel 34). Ook 59% van de deeltijds onderbrekende mannen die oorspronkelijk voltijds tewerkgesteld waren denkt eraan om minder (of niet meer) te gaan werken na hun onderbreking. Enkel bij de voltijds onderbrekende mannen is er geen meerderheid hiervoor te vinden, slechts 29% van de voltijds onderbrekende mannen denkt aan een duurzame inkrimping van hun arbeidstijd. 

                                           71  Het loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04 beperkt zich tot de loopbaanonderbrekers jonger dan vijftig, wat de kans op een exit strategie voor loopbaanonderbrekers kleiner maakt.  72  Bij deeltijdse onderbrekers betreft het uitsluitend veertigers, bij de mannen in voltijdse onderbreking speelt het leeftijdseffect niet.  73  Voltijds werken betekent minstens 37 uren per week presteren, zoals gespecificeerd in het arbeidscontract. 
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Tabel 34:  Respondenten opgedeeld naar oorspronkelijk tewerkstellingsregime naar type  loopbaanonderbreking en naar toekomstig arbeidsregime/werkgever (kolompercentages).   Man voltijdse LBO Man deeltijds LBO Vrouw voltijds LBO Vrouw deeltijds LBO   n=108 n=334 n=104 n=238 Stoppen met werken 7,4 7,2 8,7 1,7 Kl. DT baan (t/m 59%) zelfde WG 7,4 11,7 22,1 17,6 Kl. DT baan (t/m 59%) andere WG 5,6 1,5 12,5 0,4 Gr. DT baan (60-100%) zelfde WG 5,6 35,0 16,3 54,2 Gr. DT baan (60-100%) andere WG 2,8 3,9 5,8 2,5 Voltijdse baan bij zelfde werkgever 22,2 38,9 22,1 22,7 Voltijdse baan bij andere WG 10,2 0,9 5,8 0,0 Oorspronkelij
k voltijds tewe
rkgesteld 

Als zelfstandige 38,9 0,9 6,7 0,8  (cc) 1&2*** 1&3*** 1&4*** 2&3*** 2&4*** 3&4***     n=56 n=59 n=159 n=86 Stoppen met werken 7,1 6,8 14,5 4,7 Kl. DT baan (t/m 59%) zelfde WG 10,7 10,2 35,2 24,4 Kl. DT baan (t/m 59%) andere WG 3,6 0,0 12,6 1,2 Gr. DT baan (60-100%) zelfde WG 8,9 25,4 11,9 43,0 Gr. DT baan (60-100%) andere WG 0,0 1,7 3,8 1,2 Voltijdse baan bij zelfde werkgever 16,1 55,9 10,7 23,3 Voltijdse baan bij andere WG  10,7 0,0 1,9 1,2 Oorspronkelij
k deeltijds tew
erkgesteld  

Als zelfstandige 42,9 0,0 9,4 1,2  (cc) 1&2*** 1&3*** 1&4*** 2&3*** 2&4** 3&4***   ***cc<0,001 **cc<0.01 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient)  Samenvattend kunnen we stellen dat de meeste loopbaanonderbrekers tevreden zijn met hun onderbreking. Voor de voltijdse onderbrekers betekent het zelfs een moment van ommekeer. De verschillende types loopbaanonderbrekers motiveren hun keuze voor de onderbreking met 
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redenen gelinkt aan het familiale leven (voor de kinderen, het huishouden). Enkel voor de voltijds onderbrekende mannen staat de onderbreking hoofdzakelijk in het teken van werk. Vele onderbrekers wensen na hun onderbreking niet voltijds te werken. Met uitzondering van de mannen in voltijdse onderbreking, is de onderbreking voor een meerderheid van de onderbrekers die vroeger voltijds tewerkgesteld waren een aanleiding om duurzaam de arbeidstijd te verminderen. Voltijdse onderbrekers willen in vergelijking met de deeltijdse onderbrekers na de onderbreking ook vaker veranderen van job of als zelfstandige beginnen. 
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4 Vier types loopbaanonderbrekers, drie basisgroepen onderbrekers  Het mag duidelijk zijn dat loopbaanonderbrekers geen homogene groep vormen. Dit rapport behandelde naast vele achtergrondkenmerken van de loopbaanonderbrekers ook de motieven om een onderbreking op te nemen, de houding ten aanzien van arbeid en de eigen arbeidscontext en ervaring van de loopbaanonderbreking zelf. Op basis van deze motieven, houdingen en ervaringen kunnen we over de vier types onderbrekers heen drie ‘basisgroepen’ loopbaanonderbrekers onderscheiden74: de gezinsgeoriënteerde onderbreker, de op zichzelf gerichte onderbreker en de werkgeoriënteerde onderbreker75.  De groep gezinsgeoriënteerde onderbrekers wil meer tijd voor de kinderen en -in mindere mate- voor het huishouden (tabel 35). Bijna de helft van hen (46%) ervaart de onderbreking niet of nauwelijks als een moment om te herbronnen. De meeste van hen (67%) voelen zich erkend op het huidige (eventueel onderbroken) werk. Deze groep wordt gekenmerkt door een zwak arbeidsethos. Meer tijd voor zichzelf, meer vrije tijd, de werkdruk verlagen en gezondheidsredenen zijn de belangrijkste motieven voor de op zichzelf gerichte groep onderbrekers om een onderbreking op te nemen. De meerderheid in deze groep (65%) herbront tijdens de onderbreking. Bijna de helft (46%) ervaart weinig erkenning op het werk. Een vijfde werkt in fysiek slechte omstandigheden. Ook deze groep van op zichzelf gerichte onderbrekers wijzen het arbeidsethos af. De laatste groep van werkgerichte onderbrekers grijpt de onderbreking aan om een andere beroepsactiviteit uit te proberen. Bijna de helft van hen (47%) ondervindt geen of weinig erkenning op hun (eventueel onderbroken) werk. Deze groep werkende onderbrekers ervaart het sterkst –hoe kan het anders- de plicht om te werken. Bijna iedereen uit deze groep (92%) ervaart de onderbreking als een ommekeer, een nieuwe start.  
                                           74  De verschillende groepen onderbrekers worden op basis van een latente cluster analyse (met de software latent gold) onderscheiden. Een uitgebreid verslag van deze analyse vindt u in bijlage II. 75  Het experimenteel opzet van het LBO’04 onderzoek laat niet toe op dit algemene niveau deze basisgroepen te kwantificeren. Enkel de verschillende dimensies naar houdingen, motieven en ervaringen zijn van belang. 
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Tabel 35: Clusters loopbaanonderbrekers op basis motivaties, houdingen en ervaringen   (kolompercentages)   GEZIN MEZELF WERK      Indicatoren Categorieën    Motief76: Kinderen ja 98,7 1,7 4,1      Motief: Huishouden ja 33,1 13,8 0,1      Motief: Vrije tijd ja 11,7 24,9 0,1      Motief: Mezelf ja 19, 29,4 20,9      Motief: Studie/opleiding ja 3,5 14,5 5,3      Motief: Beroepsactiviteit ja 2,5 1,3 99,1      Motief: Ontevreden job ja 4,9 12,3 25,2      Motief: Verlagen werkdruk ja 7,4 24,1 4,3      Motief: Gezondheidsredenen ja 4,2 22,6 0,1      Motief: Stress ja 3,2 15,6 2,4      Schaal: Herbronnen Niet/nauwelijks 45,7 34,6 8,5  Wel/sterk 54,3 65,4 91,5 Schaal: Tevreden  Redelijk/erg 89,2 93,5 98,0  Niet/weinig 10,8 6,5 2,0 Schaal: Fys. arbeidsomst. Goed/erg goed 90,3 81,0 91,7  Slecht/erg slecht 9,7 19,0 8,3 Schaal: Erkenning o/h werk Geen/weinig 33,5 45,8 46,9  Wel/sterk 66,5 54,2 53,1 Schaal: arbeidsethos Geen/zwak 78,2 71,3 44,7  Wel/sterk 21,8 28,7 55,3  Bij de mannelijke voltijdse onderbrekers vinden we elk van de basisgroepen terug. Bij de overige types loopbaanonderbreker komen enkel de gezinsgerichte en de op zichzelf gerichte onderbreker voor.   
                                           76  De loopbaanonderbrekers mochten maximaal drie belangrijke motieven aanduiden waarom men aanvankelijk een onderbreking heeft genomen. Bijgevolg kunnen de kolompercentages 100% overschrijden.  
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4.1 De voltijds onderbrekende man  Kijken we naar de motieven om een onderbreking op te nemen, de houding ten aanzien van arbeid en de eigen arbeidscontext en ervaring van de loopbaanonderbreking zelf dan vinden we bij de voltijds onderbrekende mannen drie verschillende soorten onderbrekers terug. Twee grote groepen, de op zichzelf gerichte onderbrekers en de werkgeoriënteerde onderbrekers en één kleinere groep van gezinsgerichte onderbrekers. De gezinsgerichte voltijds onderbrekende mannen zijn voornamelijk hoogopgeleide mannen met jonge kinderen. Bij de werkgeoriënteerde groep hebben de meeste mannen ook kinderen maar deze zijn vaak ouder dan zeven. Deze groep is het laagst geschoold. De op zichzelf gerichte groep hebben meestal geen kinderen, zij vormen de jongste groep voltijds onderbrekende mannen. Het valt op dat bij alle drie de groepen voltijds onderbrekende mannen een deel van hen een zelfstandige activiteit wil opstarten.  De gezinsgerichte onderbrekers vormen de kleinste groep voltijds onderbrekende mannen. Iets meer dan een vijfde van hen (22%) behoort tot dit basistype (tabel 36). Deze mannen hebben allen kinderen, meestal twee of drie. Twee derde van hen heeft jonge inwonende kinderen (jonger dan 7 jaar). De helft van hen (48%) heeft een diploma hoger onderwijs. Een aanzienlijk deel (40%) werkte voor de onderbreking deeltijds. Bijna een vijfde van hen (18%) plant te stoppen met werken na de onderbreking en één op tien denkt na de onderbreking als zelfstandige aan de slag te gaan. Ongeveer twee voltijds onderbrekende mannen op vijf (39%) behoort tot de op zichzelf gerichte basisgroep. De meeste mannen van deze groep (79%) hebben geen inwonende kinderen. Hun opvallend jonge leeftijd van 34 jaar doet vermoeden dat velen onder hen nog geen kinderen heeft77. De helft (51%) wil voltijds werken na de onderbreking. 17% van hen wil als zelfstandige aan de slag. Slechts 7% wil stoppen met werken. De werkgeoriënteerde loopbaanonderbrekers maken ook 39% uit van de groep voltijds onderbrekende mannen. Zij zijn gemiddeld 37 jaar oud. De meeste van hen (69%) hebben kinderen waarvan een groot deel ouder dan 7 jaar is. Een vijfde van hen (21%) is laag geschoold. De meerderheid (78%) wil als zelfstandige aan de slag na de onderbreking. 
                                           77  Uit wat verder blijkt, is dit de enige groep op zichzelf gerichte onderbrekers met een gemiddelde jonge leeftijd. Naar motieven om een onderbreking te nemen geeft deze groep eerder actieve redenen op als ‘reizen’ en ‘een opleiding volgen’ in vergelijking met de andere groepen op zichzelf gerichte onderbrekers. De meer ‘passieve’ motieven ‘gezondheidsredenen’ en ‘verlaging werkdruk’ worden minder vaak opgegeven door deze groep op zichzelf gerichte onderbrekers. (zie bijlage II).  
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Tabel 36:  Clusters voltijds onderbrekende mannen op basis motivaties, houdingen en    ervaringen (kolompercentages) Achtergrondkenmerken  GEZIN MEZELF WERK   22,1% 39,2% 38,7%   N=40 N=71 N=70      Leeftijd* Gemiddelde 37,5 34,4 36,6 Leeftijd jongste kind*** Geen kinderen 0,0 78,9 31,4  0-7 65,0 7,0 31,4  7+ 35,0 14,1 37,1 Aantal inw kinderen*** Geen 0,0 78,9 31,9  Één 7,5 5,6 18,8  Twee  57,5 9,9 37,7  Drie of meer 35,0 5,6 11,6 Opleidingsniveau Laag 7,5 16,0 21,1  Midden 45,0 43,7 46,5  Hoog 47,5 39,4 32,4 Arbeidsregime voor onderb. Voltijds 60,0 71,4 70,4  Deeltijds 40,0 28,6 29,6 Geplande reg. na onderb*** Stop 18,4 6,8 0,0  Kleine deeltijd 26,3 15,3 4,8  Grote deeltijd 7,9 10,2 6,3  Voltijds 36,8 50,8 11,1  Zelfstandig 10,5 16,9 77,8 Beroepsklasse* I. Hogere leidingevenden 12,5 18,3 13,2  II.Hoog geschool. hoofdarbeid 12,5 18,3 29,4  VI. Geschoolde  handarb 22,5 14,1 8,8  VII. Half en ongesch handarb 12,5 25,4 26,5 ***Pearson Chi-Square< 0,001; **p<0,01; *p<0,05.  4.2 De voltijds onderbrekende vrouw Op basis van de motivaties voor een onderbreking, de houding ten aanzien van arbeid en de eigen arbeidscontext en ervaring van de loopbaanonderbreking zelf, blijken de meeste voltijds onderbrekende vrouwen (74%) gezinsgerichte onderbrekers. Het zijn jonge vrouwen met (veel) jonge kinderen. De helft ambieert een kleine deeltijdse baan. Een kleine groep van voltijds onderbrekende vrouwen (22%) kan getypeerd worden als op zichzelf gerichte onderbrekers78. Deze vrouwen zijn een stuk ouder en hebben oudere kinderen of helemaal geen inwonende kinderen. Eén op acht van hen werkt als hogere leidinggevende.  De gezinsgerichte voltijds onderbrekende vrouwen zijn jong, gemiddeld 35 jaar oud en hebben jonge kinderen. Alle vrouwen die tot dit type behoren hebben kinderen en 85% van hen heeft een jongste kind jonger dan 7. De meerderheid (60%) werkte deeltijds voor de aanvang van de onderbreking.                                            78  13 voltijds onderbrekende vrouwen behoren tot het type van werkgeoriënteerde onderbrekers. Gezien het kleine aantal, behandelen we deze vrouwen niet als een aparte groep. 
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Bijna de helft van de gezinsgeoriënteerde vrouwen (47%) wil een kleine deeltijdse job na de onderbreking. 23% werkt in de laagste beroepsklasse van half- en ongeschoolde handarbeiders. Dit strookt met hun relatief lage scholingsgraad (slechts 42% hoog geschoolden). Met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar is de kleinere groep van op zichzelf gerichte voltijds onderbrekende vrouwen een stuk ouder. Bijna de helft (49%) heeft een diploma hoger onderwijs en één op acht werkt als hoger leidinggevende. 21% heeft echter geen diploma of enkel een diploma lager onderwijs. Twee derde van de op zichzelf gerichte voltijds onderbrekende vrouwen hebben kinderen, weinig vrouwen hebben drie inwonende kinderen. Een kleine meerderheid werkte deeltijds voorafgaand aan de onderbreking (56%) en hetzelfde aandeel wil ook na de onderbreking deeltijds werken. 15% van hen wil stoppen met werken.   Tabel 37:  Clusters voltijds onderbrekende vrouwen op basis motivaties, houdingen en ervaringen (kolompercentages) Achtergrondkenmerken  GEZIN MEZELF   74,0% 21,6%   (N=216) (N=63)     Leeftijd*** Gemiddelde 34,5 39,3 Leeftijd jongste kind*** Geen kinderen 0,0 33,3  0-7 85,2 27,0  7+ 14,8 39,7 Aantal inw kinderen*** Geen 0,0 33,3  Één 15,7 28,6  Twee  39,6 28,6  Drie of meer 44,7 9,5 Opleidingsniveau* Laag 12,1 20,6  Midden 46,0 30,2  Hoog 41,9 49,2 Arbeidsregime voor onderb.  Voltijds 39,6 44,4  Deeltijds 60,4 55,6 Geplande regime na onderb Stop 11,7 14,8  Kleine deeltijd 46,9 37,0  Grote deeltijd 18,4 18,5  Voltijds 17,9 20,4  Zelfstandig 5,1 9,3 Beroepsklasse I. Hogere leidingevenden 5,6 12,7  II.Hoog geschool. hoofdarbeid 31,5 34,9  VI. Geschoolde  handarb 0,5 1,6  VII. Half en ongesch handarb 22,5 14,3 ***Pearson Chi-Square< 0,001; **p<0,01; *p<0,05.  
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4.3 De deeltijds onderbrekende man De deeltijds onderbrekende mannen verdelen zich gelijkmatig op basis van de motieven voor onderbreken, de arbeidshouding, de houding ten aanzien van de eigen arbeidscontext en de ervaring van de loopbaanonderbreking zelf over twee basisgroepen (tabel 38). Enerzijds heb je een groep van jonge hoogopgeleide mannen die voor een jong gezin een onderbreking nemen en na de onderbreking terug voltijds aan het werk willen. Anderzijds heb je een groep van oudere lager opgeleide mannen die professioneel een stap terug willen zetten. Ze hopen immers om deeltijds aan het werk te kunnen na de onderbreking of om zelfs te stoppen met werken.   De helft van de deeltijds onderbrekende mannen zijn gezinsgerichte onderbrekers. Deze groep mannen is gemiddeld 37 jaar oud. De meeste van hen (70%) hebben jonge kinderen jonger dan 7. Van drie vierde van hen telt hun gezin minstens twee inwonende kinderen. De gezinsgerichte mannelijke deeltijdse onderbrekers tellen weinig laagopgeleiden in hun rangen (15%). Naar beroepsklasse zijn ze sterk vertegenwoordigd in de hoogste beroepsklassen van hoger leidinggevenden en hoog geschoolde hoofdarbeiders. 57% van hen wil na de onderbreking voltijds aan het werk. Het type op zichzelf gerichte onderbreker verzamelt de overige helft deeltijds onderbrekende mannen (49%)79. Deze groep mannen is gemiddeld vijf jaar ouder (43 jaar oud) dan de gezinsgerichte deeltijds onderbrekende mannen. De meeste op zichzelf gerichte mannen (89%) heeft ofwel geen inwonende kinderen ofwel oudere kinderen van minstens zeven jaar. Deze mannen zijn relatief laag geschoold. 35% heeft geen hoger secondair diploma. Dit uit zich ook in het hoge aantal op zichzelf gerichte deeltijds onderbrekende mannen die werken in de laagste sociale beroepsklasse van half- en ongeschoolde handarbeiders. Verder overweegt bijna één op acht (12%) te stoppen met werken na de onderbreking. De meeste van hen (60%) willen deeltijds aan het werk na de onderbreking. Beide groepen deeltijds onderbrekende mannen werkten voor de onderbreking voornamelijk voltijds (telkens omtrent 85%) en verminderen het arbeidsvolume hoofdzakelijk met één vijfde tijdens de onderbreking.  
                                           79  We maken abstractie van de vijf deeltijds onderbrekende mannen die naar motieven, houdingen en ervaring tot het type werkgerichte onderbreking horen. Gezien hun erg kleine aantal kunnen we niet spreken van derde type deeltijds onderbrekende mannen. 
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Tabel 38:  Clusters deeltijds onderbrekende mannen op basis motivaties, houdingen en    ervaringen (kolompercentages) Achtergrondkenmerken  GEZIN MEZELF   49,8% 49,0%   (N=201) (N=198)     Leeftijd*** Gemiddelde 37,0 43,2 Leeftijd jongste kind*** Geen kinderen 1,5 47,0  0-7 70,0 11,1  7+ 28,5 41,9 Aantal inw kinderen*** Geen 1,5 47,2  Één 23,4 22,8  Twee  44,8 22,3  Drie of meer 30,3 7,6 Opleidingsniveau*** Laag 15,0 34,8  Midden 40,0 36,4  Hoog 45,0 28,8 Arbeidsregime voor onderb. (nt sign) Voltijds 85,1 83,8  Deeltijds 14,9 16,2 Geplande regime na onderb*** Stop 2,0 12,1  Kleine deeltijd 8,6 17,4  Grote deeltijd 32,3 42,1  Voltijds 56,6 27,9  Zelfstandig 0,5 0,5 Beroepsklasse* I. Hogere leidingevenden 14,2 8,7  II.Hoog geschool. hoofdarbeid 27,9 17,9  VI. Geschoolde  handarb 11,2 15,4  VII. Half en ongesch handarb 22,3 34,9 Onderbrekingspercentage  1/2 10,0 13,1  1/3-1/4 1,5 1,5  1/5 88,6 85,4 ***Pearson Chi-Square< 0,001; **p<0,01; *p<0,05.  4.4 De deeltijds onderbrekende vrouw De grootste groep deeltijds onderbrekende vrouwen (73%) neemt een onderbreking voor het gezin (tabel 39). Dit zijn jonge hoog opgeleide vrouwen met jonge kinderen. Een goed vierde van de vrouwen die deeltijds onderbreken (27%) kan getypeerd worden als op zichzelf gerichte onderbrekers80. Deze groep is een stuk ouder, heeft geen inwonende of vooral oudere kinderen. Eén vierde is laag opgeleid. Beide groepen deeltijds onderbrekende vrouwen werkten voor de onderbreking voornamelijk voltijds en verminderen tijdens de onderbreking de arbeidsduur meestal met één vijfde.  De gezinsgerichte deeltijds onderbrekende vrouwen vormen een jonge groep met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar oud. 71% van hen heeft een jongste kind jonger dan zeven. Drie vierden van de gezinsgerichte vrouwen heeft een                                            80  Eén vrouw valt onder de basisgroep van werkgerichte onderbrekers en wordt buiten beschouwing gelaten.  
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gezin dat minstens twee inwonende kinderen telt. Deze groep jonge vrouwen is erg hoog geschoold. Twee vrouwen op drie (67%) hebben een diploma hoger onderwijs. Bijna de helft van de groep gezinsgerichte vrouwen (48%) is vertegenwoordigd in een van de hoogste twee sociale beroepsklassen. 81% wil in een grote deeltijdse baan of voltijds aan de slag na de onderbreking. De groep op zichzelf gerichte deeltijds onderbrekende vrouwen levert een totaal ander beeld op. Met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar is deze groep gemiddeld zeven jaar ouder dan de gezinsgerichte groep deeltijds onderbrekende vrouwen. Deze vrouwen hebben geen inwonende kinderen of wonen samen met oudere kinderen. Slechts 31% van deze groep heeft twee of meer inwonende kinderen. Ongeveer drie vierde (72%) wil deeltijds aan het werk na de onderbreking. 8% van hen wil stoppen met werken. Eén vijfde van de op zichzelf gerichte deeltijds onderbrekende vrouwen bevindt zich in de laagste sociale beroepsklasse van half- en ongeschoolde handarbeiders. Dit strookt met het percentage laag opgeleide vrouwen (23%) die deze groep telt.  Tabel 39:  Clusters deeltijds onderbrekende vrouwen op basis motivaties, houdingen en ervaringen (kolompercentages) Achtergrondkenmerken  GEZIN MEZELF   73,1% 26,6%   (N=242) (N=88)     Leeftijd*** Gemiddelde 35,1 42,2 Leeftijd jongste kind*** Geen kinderen 1,6 43,2  0-7 70,8 10,2  7+ 27,6 46,6 Aantal inw kinderen*** Geen 1,7 43,2  Één 23,1 26,1  Twee  57,0 21,6  Drie of meer 18,2 9,1 Opleidingsniveau*** Laag 4,1 23,0  Midden 29,2 31,0  Hoog 66,7 46,0 Arbeidsregime voor onderb.  Voltijds 74,8 71,6  Deeltijds 25,2 28,4 Geplande regime na onderb*** Stop 0,4 8,0  Kleine deeltijd 17,7 26,4  Grote deeltijd 56,5 46,0  Voltijds 24,9 18,4  Zelfstandig 0,4 1,1 Beroepsklasse** I. Hogere leidingevenden 15,5 8,0  II.Hoog geschool. hoofdarbeid 32,6 24,1  VI. Geschoolde  handarb 1,3 1,1  VII. Half en ongesch handarb 4,6 19,5 Onderbrekingspercentage  1/2 34,3 23,9  1/3-1/4 4,5 8,0  1/5 61,2 68,2 *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001.  
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4.5 Besluit: drie basisgroepen onderbrekers Op basis van motieven, houdingen en ervaringen onderscheiden we over de vier types onderbrekers heen drie ‘basisgroepen’ loopbaanonderbrekers: de gezinsgeoriënteerde onderbreker, de op zichzelf gerichte onderbreker en de werkgeoriënteerde onderbreker.  Gezinsgeoriënteerde onderbrekers willen voornamelijk meer tijd voor de kinderen en worden gekenmerkt door een zwak arbeidsethos. De hoge werkdruk, gezondheidsredenen en nood aan meer vrije en persoonlijke tijd motiveren de op zichzelf gerichte onderbrekers tot het nemen van een onderbreking. Ook deze groep heeft een zwak arbeidsethos. Werkgerichte onderbrekers willen tijdens hun loopbaanonderbreking een andere beroepsactiviteit uitproberen. Deze groep werkende onderbrekers heeft een sterk arbeidsethos.  De basisgroep werkgeoriënteerde mannen vinden we enkel bij de voltijds onderbrekende mannen terug. Bijna vier op tien voltijds onderbrekende mannen behoort tot deze basisgroep. De meerderheid van deze werkende onderbrekers heeft inwonende kinderen. Deze groep onderbrekers is lager geschoold in vergelijking met de overige twee basisgroepen voltijds onderbrekende mannen. Gezinsgerichte onderbrekers en de op zichzelf gerichte onderbrekers treffen we in alle types loopbaanonderbrekers aan. De vrouwelijke groepen loopbaanonderbrekers bestaan voor drie vierde uit gezinsgerichte onderbrekers. De deeltijds onderbrekende mannen verdelen zich evenwichtig over deze twee basisgroepen. Bij de voltijds onderbrekende mannen behoort een vijfde tot de gezinsgerichte basisgroep en vier op de tien tot de op zichzelf georiënteerde groep. De gezinsgeoriënteerde en de op zichzelf gerichte basisgroep verschillen sterk naar achtergrondkenmerken. Gezinsgerichte onderbrekers zijn jong, hoog opgeleid, vaker werkzaam als hoger leidinggevende en hebben veel (vaak) jonge inwonende kinderen in vergelijking met de op zichzelf gerichte onderbrekers. De onderbreking wordt aangewend om voor een welomlijnde periode meer tijd voor het gezin uit te trekken om daarna de (arbeids)draad terug op te pikken. Slechts weinig gezinsgerichte onderbrekers overwegen te stoppen met werken of een kleine deeltijdse job te verrichten na de onderbreking. De op zichzelf georiënteerde onderbrekers zijn een stuk ouder, lager geschoold en hebben weinig inwonende (vaak oudere) kinderen in vergelijking met de gezinsgeoriënteerde onderbrekers. De op zichzelf gerichte onderbrekers werken vaker als half en ongeschoolde arbeiders. Deze groep lijkt hun werkdruk duurzaam te willen verlagen. Zij beogen vaker een kleine deeltijdse job of hebben een sterkere wens om uit het arbeidsproces te stappen na de onderbreking in vergelijking met de gezinsgeoriënteerde onderbrekers. Dit beeld gaat voornamelijk op voor de deeltijds onderbrekende mannen en vrouwen.  De voltijdse onderbrekers wijken in bepaalde opzichten af van dat algemene beeld. Binnen de op zichzelf gerichte onderbrekers vormen de voltijds 
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onderbrekende mannen een uitzondering door hun jonge leeftijd. De gezinsgerichte voltijds onderbrekende vrouwen zijn a-typisch voor hun basisgroep op basis van hun lage opleidingsgraad. Binnen de voltijds onderbrekende vrouwen worden de verhoudingen tussen de gezinsgeoriënteerde en de op zichzelf gerichte basisgroep omgekeerd wat het opleidingsniveau en het geplande arbeidsregime na de onderbreking betreft. De gezinsgerichte voltijds onderbrekende jonge vrouwen zijn lager opgeleid en werken vaker als half of ongeschoolde arbeider. Bijna één op zes wil de arbeidstijd duurzaam inperken en laten het gezin primeren boven arbeid (buitenshuis). Hun gezinssituatie lijkt hen daartoe aan te zetten. De voltijds onderbrekende gezinsgerichte vrouwen hebben het vaakst minstens drie inwonende kinderen (45%) en een erg groot deel van hen (85%) heeft een jongste kind jonger dan 7 jaar oud. De op zichzelf gerichte (oudere) voltijds onderbrekende vrouwen zijn hoger opgeleid en tellen meer hogere leidinggevenden in hun rangen. De helft van hen wil minstens in een grote deeltijdse job tewerkgesteld zijn na de onderbreking. Bij de voltijds onderbrekende mannen wijzigt de hoger vastgestelde verhouding tussen de gezinsgeoriënteerde en de op zichzelf gerichte basisgroep wat betreft leeftijd en geplande arbeidsregime. De gezinsgerichte voltijds onderbrekende mannen zijn gemiddeld iets ouder en plannen vaker hun arbeidstijd duurzaam te verminderen in vergelijking met de op zichzelf gerichte voltijds onderbrekende mannen. Deze laatste willen er nog even tussenuit voor ze een carrière opbouwen en een gezinsleven opstarten. Deze jongere mannen zijn duidelijk zinnens het werk terug aan te vatten. Twee op de drie beoogt een voltijdse job of wil werken als zelfstandige na de onderbreking. Deze groep op zichzelf gerichte onderbrekers heeft bovendien de hoogste scores op de meest actieve motivaties voor loopbaanonderbreking als reizen en een opleiding/studie volgen. 
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5 Samenvatting  Tijdskrediet en loopbaanonderbreking (verder hanteren we enkel de term loopbaanonderbreking) bieden de mogelijkheid aan werkende mannen en vrouwen om voor velerlei redenen de arbeidsloopbaan te onderbreken of de intensiteit van het werk te verminderen. Elk jaar groeit de populariteit van beide stelsels.  Het merendeel van de verloven wordt deeltijds genomen in 2004 (84%), meestal betreft het een vermindering van de werkduur met 1/5. Mannen nemen voornamelijk na hun vijftigste een loopbaanonderbreking terwijl vrouwen vooral vóór ze vijftig worden een onderbreking nemen. In de praktijk blijkt loopbaanonderbreking dus hoofdzakelijk een eindeloopbaanregeling bij mannen en eerder een combinatiemaatregel bij vrouwen. De uitkering die men ontvangt tijdens een loopbaanonderbreking varieert (in 2006) tussen 58€ per maand (voor een gedeeltelijke loopbaanonderbreking van 1/5 voor werknemers jonger dan vijftig jaar met 1 kind ten laste) tot 616€ per maand (voor een volledige onderbreking in het kader van ouderschapsverlof). Onder bepaalde voorwaarden, kan de uitkering aangevuld worden met een Vlaamse aanmoedigingspremie. Deze kan oplopen tot 246€ (de gemiddelde aanmoedigingspremie in de social profit sector, in 2004). Dit rapport focust voornamelijk op de onderbrekende mannen en vrouwen zelf tussen 20 en 49 jaar oud die in 2004 een onderbreking genoten. Met de leeftijdsafbakening vermijden we expliciet de eindeloopbaanproblematiek. We gingen na wie de loopbaanonderbrekers zijn. Waarom ze een loopbaanonderbreking nemen, hoeveel kinderen ze hebben, of ze een partner hebben, hoe ze tegenover arbeid staan en in welke sector ze tewerkgesteld zijn… Om deze en vele andere vragen te beantwoorden, bestudeerden we de voltijdse en deeltijdse onderbrekers afzonderlijk en ook telkens mannen en vrouwen apart. We vergeleken de onderbrekers met de Vlamingen die voltijds aan het werk zijn en voor de vrouwen ook met de deeltijds werkende vrouwen.   MOTIEVEN De zorg voor kinderen blijft de belangrijkste drijfveer om een loopbaanonderbreking te nemen. Drie vierde van de vrouwen neemt een onderbreking voor de kinderen. Ook de helft van de mannen die deeltijds hun baan onderbreken doet dit onder meer om meer tijd voor de kinderen te hebben. Bij voltijds onderbrekende mannen komt deze motivatie pas op de tweede plaats. Het nemen van een loopbaanonderbreking staat bij hen voornamelijk in het teken van een andere beroepsactiviteit. Gezien de gezinssituatie van loopbaanonderbrekers, verwondert de belangrijke rol van 
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de kinderen niet. Loopbaanonderbrekers wonen namelijk vaker samen met partner en kinderen in vergelijking met de voltijds werkende Vlamingen. Om en bij de helft van de voltijds werkenden leeft samen met partner en kind(eren). Bij loopbaanonderbrekers loopt dit percentage op tot 72% bij mannen in deeltijdse onderbreking, 83% bij deeltijds onderbrekende vrouwen en 90% van de vrouwen die een voltijdse onderbreking genieten. Enkel de voltijds onderbrekende mannen onderscheiden zich niet van de voltijds werkenden. Slechts de helft van hen leeft samen met partner en kind(eren). Loopbaanonderbrekers (met uitzondering dus van de voltijds onderbrekende mannen) hebben bovendien ook meer kinderen die vaker hulpbehoevend (want jonger) zijn. Door de jonge leeftijd van hun jongste kind (44% heeft een peuter) en door het aantal inwonende kinderen (36% heeft minstens 3 kinderen) spannen voltijds onderbrekende vrouwen wat dit betreft de kroon. Verder variëren motivaties sterk naar gelang de soort onderbreking. Verlagen van de werkdruk, meer vrije tijd en tijd voor zichzelf zijn motivaties die het vaakst door deeltijds onderbrekende mannen en vrouwen worden aangestipt. Voltijdse onderbrekers vangen vaker een loopbaanonderbreking aan uit ontevredenheid met de huidige betrekking of om een opleiding te volgen.  Bij personen die samenleven met een partner speelt ook de werksituatie van beide partners en de taakverdeling binnen het gezin mee in de keuze om zelf -en niet de partner- een onderbreking op te nemen. Vaker dan mannen, vinden vrouwen dat zij zelf meer talent hebben om thuis te blijven terwijl één op vier deeltijds onderbrekende mannen zelf kiest voor de onderbreking omdat hun partner geen recht heeft op loopbaanonderbreking.   OP DE ARBEIDSMARKT Mensen die een loopbaanonderbreking nemen, hebben een andere visie op werk in vergelijking met voltijds werkenden. Loopbaanonderbrekers ervaren arbeid duidelijk minder als een plicht. Door deze visie kunnen zij misschien makkelijker gedurende een periode het werk onderbreken. Hun laag arbeidsethos lijkt zich te uiten in de hoge graad van deeltijdarbeid onder loopbaanonderbrekers. Met uitzondering van de deeltijds onderbrekende vrouwen, zijn (oorspronkelijk) deeltijds werkenden oververtegenwoordigd in alle types loopbaanonderbrekers. Terwijl in Vlaanderen slechts 3% van de werkende mannen deeltijds tewerkgesteld is in 2002 en 42% van de werkende vrouwen deeltijdarbeid uitoefent, loopt dit percentage op van 17% bij deeltijdse en 35% bij voltijdse onderbrekende mannen tot 61% bij de voltijds onderbrekende vrouwen. Van de deeltijds onderbrekende vrouwen verrichtten ‘slechts’ 26% deeltijdse arbeid voorafgaand aan de onderbreking. Ook het prestige van het beroep dat loopbaanonderbrekers beoefenen, lijkt een indicatie van het lager arbeidsethos van loopbaanonderbrekers. Loopbaanonderbrekers zijn hoger of minstens gelijk geschoold in vergelijking met voltijds werkenden. Toch zijn loopbaanonderbrekers niet vaker tewerkgesteld in beroepen met een hoger prestige als we ze vergelijken 
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met de voltijds werkende mannen en vrouwen. Loopbaanonderbrekers lijken minder gedreven om dergelijke beroepen (die mogelijk meer toewijding eisen) te beoefenen. Bovendien zijn disproportioneel veel mannelijke loopbaanonderbrekers in typisch vrouwelijke subsectoren als de gezondheids- en welzijnszorg tewerkgesteld, voor mannen niet de meest prestigieuze arbeidsomgeving.  Bij voltijdse onderbrekers kan ook hun concrete arbeidssituatie aanleiding geven tot het nemen van een loopbaanonderbreking. Voltijdse onderbrekers halen minder erkenning uit hun arbeidssituatie en zien deze baan minder als een uitdaging in vergelijking met de voltijds werkenden.  De partners van loopbaanonderbrekers vinden we vaker terug in de hoogste sociale beroepsklassen in vergelijking met de partners van voltijds werkenden. Partners kunnen dus zorgen voor extra financiële draagkracht, niet onbelangrijk gezien het relatief lage niveau van de uitkering die men ontvangt tijdens een loopbaanonderbreking. Meer dan de helft van de partners van de mannen in loopbaanonderbreking heeft een diploma hoger onderwijs. Deze vrouwen blijken duidelijk hoger geschoold als we ze vergelijken met de partners van voltijds werkende mannen (waarvan 39% hoger geschoold is). Uit eerder onderzoek weet men dat een hoog opgeleide vrouw haar man stimuleert om een onderbreking te nemen; uit eigenbelang, want ze wil/kan zelf haar baan niet (of toch niet te lang) onderbreken, en vanuit haar egalitaire houding die toelaat open te staan voor gedrag van haar man dat afwijkt van zijn (traditionele) rol als kostwinner.   DE LOOPBAANONDERBREKING ZELF Loopbaanonderbrekers zijn over het algemeen erg opgetogen over hun loopbaanonderbreking. Voor de voltijdse onderbrekers betekent het zelfs een moment van ommekeer. Enkel onder voltijds onderbrekende vrouwen bevindt zich een substantiële minderheid van ontevreden onderbrekers (20%). Vrouwen in voltijdse loopbaanonderbreking motiveren hun keuze om een onderbreking aan te vatten vrijwel exclusief voor de kinderen. Deze keuze wordt echter door sommigen onder hen als een opoffering ervaren.  WAT NA DE ONDERBREKING?  Elk type loopbaanonderbreker heeft een andere (dominante) vorm van arbeidsdeelname voor ogen bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Voltijds onderbrekende mannen willen als zelfstandige aan de slag na de onderbreking. Deeltijds onderbrekende mannen denken voornamelijk een voltijdse baan te betrekken na de onderbreking. Vrouwen in voltijdse onderbreking willen hoofdzakelijk een kleine deeltijdse baan terwijl meer dan de helft van de deeltijds onderbrekende vrouwen denkt een grote deeltijdse baan aan te vatten na de onderbreking. Met uitzondering van de mannen in voltijdse onderbreking, is de onderbreking voor een meerderheid 
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van de onderbrekers die vroeger voltijds tewerkgesteld waren een aanleiding om duurzaam de arbeidstijd te verminderen.   TOT SLOT  Tot slot belichten we de voltijds onderbrekende mannen en vergelijken we twee groepen vrouwen die deeltijds tewerkgesteld zijn, namelijk de deeltijdse onderbrekende vrouwen en de deeltijds werkende vrouwen. De groep voltijds onderbrekende mannen vormen een a-typische groep onder de loopbaanonderbrekers. Voltijds onderbrekende mannen zijn vaker kinderloos en hebben een sterker arbeidsethos in vergelijking met de andere groepen onderbrekers. Meer nog, een grote minderheid van hen (42%) ziet in de onderbreking een gelegenheid om een andere baan uit te proberen, een marginaal motief binnen andere groepen onderbrekers. Op basis van deze kenmerken sluiten de voltijdse onderbrekende mannen aan bij de voltijds werkende mannen. Toch onderscheiden ze zich van die laatsten. Voltijds onderbrekende mannen zijn immers hoger geschoold en hebben een beroep dat maatschappelijk hoger gewaardeerd wordt in vergelijking met voltijds werkende mannen. Bovendien mag men voltijds onderbrekende mannen niet als een homogene groep beschouwen. Een minderheid binnen deze groep mannelijke onderbrekers (23%) neemt een onderbreking om voor de kinderen te zorgen en een vijfde van de voltijds onderbrekende mannen wijst het arbeidsethos sterk af. Twee kenmerken die naadloos bij de overige loopbaanonderbrekers aansluiten.   De vrouwen in deeltijdse loopbaanonderbreking en de deeltijds werkenden vrouwen wonen meestal samen met partner en kind(eren). Achter deze schijnbaar gelijke gezinssituatie gaat een duidelijk verschil in “zorgbelasting” schuil. De vrouwen in loopbaanonderbreking hebben immers meer hulpbehoevende kinderen. De kinderen van de deeltijds werkende vrouwen zijn meestal de kleuterklas ontgroeid terwijl een meerderheid van de deeltijds onderbrekende vrouwen een peuter of een kleuter in haar kroost heeft. Kleine kinderen vormen dan ook een trigger om een onderbreking te nemen. Vrouwen in deeltijdse loopbaanonderbreking zijn ook hoger geschoold in vergelijking met de deeltijds werkende vrouwen. De groep vrouwen in deeltijdse onderbreking telt zowel minder vrouwen die hun middelbaar niet voltooiden als meer vrouwen met een diploma hoger onderwijs. Een hogere opleiding staat borg voor een zekere financiële draagkracht (eventueel in voorzien door haar partner). Bovendien valt het op dat deeltijds onderbrekende vrouwen een lager arbeidsethos hebben als we ze vergelijken met de deeltijds werkende vrouwen. Vrouwen die deeltijds hun loopbaan onderbreken, ervaren minder de plicht om te werken. Blijkbaar een houding die niet onbelangrijk lijkt in het nemen van de beslissing om gedurende een periode een stap terug te zetten op de arbeidsmarkt. 
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Bijlagen Bijlage I: Tabellen Tabel I.1:  Respondenten naar type loopbaanonderbreking en percentage dat in aanmerking komt voor Vlaamse aanmoedigingspremie.  Man        volt        LBO 1 Man      deelt      LBO 2 Vrouw     volt        LBO 3 Vrouw    deelt      LBO 4  n=159 n=404 n=292 n=330      In aanmerking voor Vl. premie 48,4% 54,3% 66,4% 55,0% 
  Tabel I.2:  Indeling respondenten naar type loopbaanonderbreking en naar de perceptie van de manier van rondkomen met het totale beschikbare inkomen tijdens de loopbaanonderbreking (kolompercentages)   Man        volt        LBO 1 Man      deelt      LBO 2 Vrouw     volt        LBO 3 Vrouw    deelt      LBO 4  n=134 n=340 n=273 n=304      Eerder moeilijk tot zeer moeilijk 25,1 12,6 29,1 17,2 Eerder makkelijk tot zeer makkelijk 74,9 87,4 70,9 82,8 (cc) 1&2*** 1&3 1&4* 2&3*** 2&4 3&4***   ***cc<0,001 *cc<0,05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient)  Tabel I.3:  20-49 jarigen Vlamingen naar geslacht en gezinsituatie in 2004 (aantallen) kolompercentages.  Man  Vrouw   (n=537) (n=507) Inwonend ouders (102) 19,0% (64) 12,6% Alleenwonend (61) 11,4% (32) 6,3% Éénoudergezin (16) 3,0% (41) 8,1% Met part zonder kind (88) 16,4% (72) 14,2% Met part en kind (270) 50,3% (298) 58,8% Bron: Tijdsbestedingsonderzoek, TOR’04. 
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Tabel I.4a: Aantal respondenten (20-49 jaar) naar type loopbaanonderbreking en naar    oorspronkelijk arbeidsregime (kolompercentages)  Man         volt         LBO 1 Man        deelt       LBO 2 Vrouw       volt         LBO 3 Vrouw     deelt       LBO 4  n=193 n=413 n=295 n=333      Voltijdse job 65,3 83,1 40,0 73,6 Deeltijdse job 34,7 16,9 60,0 26,4  Tabel I.4b:  Aantal respondenten (25-49 jaar) naar type loopbaanonderbreking en naar oorspronkelijke arbeidsregime (kolompercentages)  Man         volt         LBO 1 Man        deelt       LBO 2 Vrouw       volt         LBO 3 Vrouw     deelt       LBO 4  n=185 n=410 n=285 n=332      Voltijdse job 65,4 82,9 38,6 73,8 Deeltijdse job 34,6 17,1 61,4 26,2  Tabel I.5:  Aantal respondenten met en zonder partner naar type loopbaanonderbreking of werkregime (kolompercentages)  Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw deelt WERK 6 Vrouw volt WERK 7  n=193 n=410 n=570 n=293 n=334 n=372 n=174         geen partner 22,8 13,7 25,1 4,8 7,8 9,2 30,1 partner 77,2 86,3 74,9 95,2 92,2 90,8 69,9 (cc) 1&2** 1&3 1&4*** 1&5*** 1&6*** 1&7 
2&3*** 2&4*** 2&5* 2&6 2&7*** 

3&4*** 3&5*** 3&6*** 3&7 4&5 4&6 4&7*** 5&6 5&7***  6&7***    
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Tabel I.6:  Indeling partners naar type loopbaanonderbreking of werkregime van  respondenten volgens beroepsprestige (U&S92) (kolompercentages)  Man   volt   LBO 1 Man deelt  LBO 2 Man   volt  WERK 3 Vrouw volt   LBO 4 Vrouw deelt  LBO 5 Vrouw deelt WERK 6 Vrouw volt WERK 7  n=131 n=338 n=399 n=260 n=295 n=150 n=249         laagste prestige 17,6 19,2 30,1 22,7 24,7 26,0 30,9 Laag prestige 45,8 32,2 38,8 28,5 27,5 34,0 27,7 Hoog prestige 20,6 33,4 21,6 20,4 22,4 19,3 22,1 Hoogste prestige 16,0 15,1 9,5 28,5 25,4 20,7 19,3 (cc) 1&2* 1&3* 1&4** 1&5** 1&6 1&7** 
2&3*** 2&4*** 2&5*** 2&6* 2&7** 

3&4*** 3&5*** 3&6** 3&7**  
4&5 4&6 4&7*  5&6 5&7 6&7  

 ***cc<0,001 **cc<0.01 *cc<0.05 (Associatiemaat cc=Contingency Coefficient)  Tabel I.7:  Items en betrouwbaarheid schaal ‘traditioneel arbeidsethos’  Q177. In welke mate bent u het eens of oneens met volgende uitspraken over betaald werk? U kan antwoorden met helemaal oneens, oneens, niet oneeens en niet eens, eens, helemaal eens. Het is pas in zijn werk dat men zich ten volle kan ontplooien ,572 Het is beschamend om geld te krijgen zonder ervoor te moeten werken ,585 Mensen die niet willen werken worden lui en futloos ,662 Men is pas iemand als men werkt ,750 Van hard werken word je een beter mens ,660 Werken is een plicht tegenover de samenleving ,732 Iedereen die in staat is te werken moet gaan werken ,741 Werk moet altijd op de eerste plaats komen, ook al betekent dit dat men daardoor minder vrije tijd heeft ,590 Eigenwaarde Verklaarde Variantie Cronbach’s Alfa 3,539 44,236 ,816 (n=8) 
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Tabel I.8:  Items en betrouwbaarheid schaal ‘erkenning werk’ Q115. Ik ga nu een aantal vragen stellen over de waardering in uw job. U kan antwoorden met nooit, heel af en toe, soms, vaak, heel vaak.  Q115a Krijgt/kreeg u van andere mensen waardering voor uw werk? ,830 Q115b Wordt/werd het door anderen erkend wanneer u een goede prestatie geleverd heeft? ,860 Q115c Wordt/werd er op uw werk rekening gehouden met uw wensen? ,751 Q115d Hecht(t)en mensen met wie u werkt(e) waarde aan uw oordeel? ,749 Eigenwaarde Verklaarde Variantie Cronbach’s Alfa 2,120 21,202%  0,812 (n=4)  Tabel I.9:  Items en betrouwbaarheid schaal ‘slechte fysieke arbeidsomstandigheden’  Q115. Ik ga nu een aantal vragen stellen over de arbeidsomstandigheden in uw job. U kan antwoorden met nooit, heel af en toe, soms, vaak, heel vaak. Heeft of had u te maken met … Q115e Slechte verlichting ,661 Q115f Een ongemakkelijke werkhouding ,757 Q115g Een te hoge of te lage temperatuur ,762 Q115H Tocht of vocht ,731 Q115I Slecht werkmateriaal ,665 Eigenwaarde Verklaarde Variantie Cronbach’s Alfa 3,218 32,183%  0,779 (n=5)  
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Tabel I.10:  Items en betrouwbaarheid schaal ‘Ontevreden onderbreker’  Kan u bij elk van deze uitspraken vertellen of u ermee eens of oneens bent? U kan antwoorden met helemaal oneens, oneens, niet oneens en niet eens, eens, helemaal eens. Q68_29 Het leven tijdens mijn lbo voldoet helemaal aan mijn verwachtingen.* -,655 Q68_30 Door niet voltijds te werken mis ik iets wat ik heel graag doe. ,654 Q68_31 Ik twijfel eraan of mijn keuze voor een lbo op dit moment wel de juiste is voor mij. ,592 Q68_28 Ikzelf zou liever (meer) werken, maar voor mijn gezin of naasten is deze keuze het best. ,584 Q68_4 Mijn leven als lbo is anders gelopen dan ik dacht. ,537 Q68_8  Ik vind het spijtig dat je door minder te werken je oude levensstandaard niet kan verderzetten ,493 Q68_27 Als je minder of niet werkt zit je veel meer tussen de vier muren van je huis. ,403 Q68_9 Ik ben van plan na mijn onderbreking mijn oude leven terug op te nemen. ,341 Eigenwaarde Verklaarde Variantie Cronbach’s Alfa 2,92 9,42%  0,660 (n=8) *Item werd omgekeerd gecodeerd.  Tabel I.11:  Items en betrouwbaarheid schaal ‘Herbronnende onderbreker’  Kan u bij elk van deze uitspraken vertellen of u ermee eens of oneens bent? U kan antwoorden met helemaal oneens, oneens, niet oneens en niet eens, eens, helemaal eens. Q68_1 Door mijn lbo kan ik aan een nieuw leven beginnen. ,754 Q68_3 Sinds mijn lbo heb ik er bewust werk van gemaakt om nieuwe sociale relaties uit te bouwen. ,707 Q68_2 Tijdens mijn lbo ben ik aan andere dingen belang gaan hechten. ,654 Q68_21 Mijn lbo geeft me de mogelijkheid om mezelf te ontplooien. ,650 Eigenwaarde Verklaarde Variantie Cronbach’s Alfa 1,95 6,27%  0,727 (n=4)  
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Bijlage II: Clusters  Clusters op basis van motivaties om loopbaanonderbreking te nemen, houding ten aanzien van arbeid en de eigen arbeidscontext en de ervaring van de loopbaanonderbreking.  De respondenten in het LBO’04 onderzoek konden meerdere motivaties opgeven om loopbaanonderbreking te nemen. Daarnaast werd hun houding ten aanzien van arbeid en de eigen arbeidscontext bevraagd. Ook hun ervaring van de loopbaanonderbreking zelf werd gemeten. Op basis van deze set aan indicatoren81 kunnen we met behulp van een latente cluster analyse (met de software LATENT GOLD) subgroepen loopbaanonderbrekers onderscheiden. Deze groepen kenmerken zich doordat de leden onderling gelijkaardige motieven, houdingen en ervaringen opgeven. Ze verschillen maximaal in hun motieven, houdingen en ervaringen van leden van andere groepen.   De modelselectie resulteert in een model met drie clusters (model met laagste BIC-waarde).   Tabel II.1:  Modelselectie  LL BIC(LL) Npar L² df p-value Class.Err. 1-Cluster -8935,613 18027,334 22 3687,462 1185 3,80E-254 0,000 2-Cluster -8671,778 17662,868 45 3159,792 1162 3,70E-184 0,040 3-Cluster -8547,265 17577,048 68 2910,767 1139 2,20E-155 0,017 4-Cluster -8501,699 17649,120 91 2819,635 1116 5,00E-148 0,092 5-Cluster -8442,330 17693,586 114 2700,896 1093 4,10E-137 0,070 6-Cluster -8408,176 17788,481 137 2632,588 1070 8,60E-133 0,190   
                                           81  Enkel de variabelen q113a en q113b (ontplooiing) worden niet opgenomen in de analyse hoewel ze wel behandeld worden in het rapport. Met uitzondering van de motiefvariabelen, gebruiken we immers enkel somschalen, echter als een categorische variabele opgenomen in de analyse, met andere woorden indicatoren die worden samengesteld op basis van meerdere variabelen. 
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Tabel II.2:  Ladingen van variabelen op model Variabele R² Motief: ‘Meer tijd voor de kinderen’ 0,935 Motief: ‘Meer tijd voor de kleinkinderen’ 0,009 Motief: ‘Zorg voor zieke/oudere’ 0,014 Motief: ‘Meer tijd voor het huishouden’ 0,069 Motief: ‘Meer vrije tijd’ 0,044 Motief: ‘Meer tijd voor mezelf’ 0,030 Motief: ‘Maatschappelijke engagementen’ 0,003 Motief: ‘Bouwen/verbouwen’ 0,004 Motief: ‘Reizen’ 0,019 Motief: ‘Studie/opleiding’ 0,039 Motief: ‘Tijd voor andere beroepsactiviteit’ 0,771 Motief: ‘Ontevreden over job’ 0,040 Motief: ‘Verlagen van de werkdruk’ 0,059 Motief: ‘De werkgever vraagt het’ 0,001 Motief: ‘In het kader van de eindeloopbaan’ 0,006 Motief: ‘Gezondheidsredenen’ 0,089 Motief: ‘Stress” 0,052 Schaal: Herbronnen 0,042 Schaal: Ontevredenheid 0,010 Schaal: Slechte fysieke arbeidsomstandigheden 0,018 Schaal: Erkenning o/h werk 0,016 Schaal: arbeidsethos 0,038   
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Tabel II.3: Profielbeschrijving van de drie clusters of basisgroepen   Cluster     KIND Cluster   MEZELF Cluster   WERK Cluster grootte  58,0% (N=703) 34.7% (N=417) 7,3% (N=89) Indicatoren          Motief: ‘Meer tijd voor de kinderen’ nee 0,013 0,983 0,959  ja 0,987 0,017 0,041 Motief: ‘Meer tijd voor de kleinkinderen’ nee 0,996 0,976 0,976  ja 0,004 0,024 0,024 Motief: ‘Zorg voor zieke/oudere’ nee 0,954 0,898 0,981  ja 0,046 0,102 0,019 Motief: ‘Meer tijd voor het huishouden’ nee 0,669 0,862 0,999  ja 0,331 0,138 0,001 Motief: ‘Meer vrije tijd’ nee 0,884 0,751 0,999  ja 0,117 0,249 0,001 Motief: ‘Meer tijd voor mezelf’ nee 0,811 0,706 0,971  ja 0,190 0,294 0,029 Motief: ‘Maatschap. engagementen’ nee 0,990 0,976 0,989  ja 0,010 0,025 0,011 Motief: ‘Bouwen/verbouwen’ nee 0,952 0,924 0,965  ja 0,048 0,076 0,035 Motief: ‘Reizen’ nee 0,997 0,961 1,000  ja 0,004 0,039 0,000 Motief: ‘Studie/opleiding’ nee 0,965 0,855 0,947  ja 0,035 0,145 0,053 Motief: ‘Tijd andere beroepsactiviteit’ nee 0,975 0,987 0,009  ja 0,025 0,013 0,991 Motief: ‘Ontevreden over job’ nee 0,951 0,877 0,748  ja 0,049 0,123 0,252 Motief: ‘Verlagen van de werkdruk’ nee 0,926 0,760 0,957  ja 0,074 0,241 0,043 Motief: ‘De werkgever vraagt het’ nee 0,990 0,986 1,000  ja 0,010 0,014 0,000 Motief: ‘In het kader eindeloopbaan’ nee 0,998 0,986 1,000  ja 0,002 0,014 0,000 Motief: ‘Gezondheidsredenen’ nee 0,958 0,774 0,999  ja 0,042 0,226 0,001 Motief: ‘Stress” nee 0,968 0,844 0,976  ja 0,032 0,156 0,024 Schaal: Herbronnen nee 0,457 0,346 0,085  ja 0,543 0,654 0,915 Schaal: Ontevredenheid nee 0,892 0,935 0,980  ja 0,108 0,065 0,020 Schaal: Slechte fys. arbeidsomstandigh. nee 0,903 0,810 0,917  ja 0,097 0,190 0,083 Schaal: Erkenning o/h werk nee 0,335 0,458 0,470  ja 0,665 0,542 0,531 Schaal: arbeidsethos nee 0,782 0,713 0,447  ja 0,218 0,287 0,553 
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Tabel II.4 Profielbeschrijving van de drie basisgroepen voltijds onderbrekende mannen   GEZIN MEZELF WERK  Clustergrootte 22,1% (N=40) 39,2% (N=71) 38,7% (N=70) Indicatoren          Kinderen *** Nee 0,0 100,0 97,1  ja 100,0 0,0 2,9 Kleinkinderen Nee 100,0 100,0 98,6  ja 0,0 0,0 1,4 Zieke/oudere* Nee 100,0 90,1 97,2  ja 0,0 9,9 2,8 Huishouden*** nee 62,5 97,2 100,0  ja 37,5 2,8 0,0 Vrije tijd* nee 92,5 88,6 100,0  ja 7,5 11,4 0,0 Mezelf** nee 92,5 80,0 97,1  ja 7,5 20,0 2,9 Maatschappelijk engagem Nee 100,0 97,2 100,0  Ja  0,0 2,8 0,0 Bouwen/verbouwen Nee 92,5 88,7 97,1  ja 7,5 11,3 2,9 Reizen*** Nee 100,0 85,7 100,0  Ja  0,0 14,3 0,0 Studie/opleiding*** nee 95,0 64,3 95,7  ja 5,0 35,7 4,3 Beroepsactiviteit*** nee 80,0 97,2 0,0  ja 20,0 2,8 100,0 Ontevreden job nee 87,5 80,0 77,1  ja 12,5 20,0 22,9 Verlagen werkdruk nee 95,0 93,0 97,1  ja 5,0 7,0 2,9 De werkgever vraagt het Nee  95,0 98,6 100,0  Ja 5,0 1,4 0,0 In het kader vd eindeloopb Nee 100,0 100,0 100,0  Ja 0,0 0,0 0,0 Gezondheidsredenen** nee 87,2 87,1 100,0  ja 12,8 12,9 0,0 Stress** nee 95,0 84,3 98,6  ja 5,0 15,7 1,4 Herbronnen** Gemiddelde 64,0 72,7 75,7 Ontevredenheid* Gemiddelde 28,9 31,6 24,9 Slechte fys. Arbeidsomst* Gemiddelde 27,2 28,9 19,0 Erkenning op het werk Gemiddelde 56,4 54,2 53,5 Arbeidsethos *** Gemiddelde 32,3 41,1 50,2 ***Pearson Chi-Square< 0,001; **p<0,01; *p<0,05.   
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Tabel II.5: Achtergrondkenmerken van de drie basisgroepen voltijds onderbrekende    mannen   GEZIN MEZELF WERK  Clustergrootte 22,1% 39,2% (N=71) 38,7% Achtergrondkenmerken          Leeftijd* Gemiddelde 37,5 34,4 36,6 Leeftijd jongste kind*** Geen kinderen 0,0 78,9 31,4  0-7 65,0 7,0 31,4  7+ 35,0 14,1 37,1 Aantal inw kinderen*** Geen 0,0 78,9 31,9  Één 7,5 5,6 18,8  Twee  57,5 9,9 37,7  Drie of meer 35,0 5,6 11,6 Opleidingsniveau Laag 7,5 16,0 21,1  Midden 45,0 43,7 46,5  Hoog 47,5 39,4 32,4 Arbeidsregime voor onderb.  Voltijds 60,0 71,4 70,4  Deeltijds 40,0 28,6 29,6 Regime na onderbrek. *** Stop 18,4 6,8 0,0  Kleine deeltijd 26,3 15,3 4,8  Grote deeltijd 7,9 10,2 6,3  Voltijds 36,8 50,8 11,1  Zelfstandig 10,5 16,9 77,8 Beroepsklasse* I 12,5 18,3 13,2  II 12,5 18,3 29,4  VI 22,5 14,1 8,8  VII 12,5 25,4 26,5 ***Pearson Chi-Square< 0,001; **p<0,01; *p<0,05.  



[90] 

Tabel II.6: Profielbeschrijving van de twee basisgroepen voltijds onderbrekende vrouwen   GEZIN MEZELF  Clustergrootte 74,0% (N=216) 21,6% (N=63) Indicatoren        Kinderen *** Nee 0,0 100,0  ja 100,0 0,0 Kleinkinderen** Nee 99,1 93,7  ja 0,9 6,3 Zieke/oudere** Nee 91,2 79,4  ja 8,8 20,6 Huishouden nee 82,9 87,3  ja 17,1 12,7 Vrije tijd nee 95,8 93,7  ja 4,2 6,3 Mezelf nee 87,1 85,7  ja 12,9 14,3 Maatschappelijk engagem Nee 99,1 98,4  Ja  0,9 1,6 Bouwen/verbouwen Nee 98,6 96,8  ja 1,4 3,2 Reizen Nee 99,1 98,4  Ja  0,9 1,6 Studie/opleiding** nee 93,1 79,4  ja 6,9 20,6 Beroepsactiviteit nee 97,2 98,4  ja 2,8 1,6 Ontevreden job** nee 91,2 79,4  ja 8,8 20,6 Verlagen werkdruk** nee 95,8 85,7  ja 4,2 14,3 De werkgever vraagt het Nee  99,1 98,4  Ja 0,9 1,6 In het kader vd eindeloopb Nee 100,0 100,0  Ja 0,0 0,0 Gezondheidsredenen*** nee 96,3 77,4  ja 3,7 22,6 Stress** nee 96,3 84,1  ja 3,7 15,9 Herbronnen** Gemiddelde 63,0 70,7 Ontevredenheid** Gemiddelde 38,8 32,2 Slechte fys. arbeidsomst Gemiddelde 25,4 24,6 Erkenning op het werk Gemiddelde 55,8 55,0 Arbeidsethos Gemiddelde 34,0 34,5 ***Pearson Chi-Square< 0,001; **p<0,01; *p<0,05.  
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Tabel II.7: Achtergrondkenmerken van de twee basisgroepen voltijds onderbrekende  vrouwen   GEZIN MEZELF  Clustergrootte 74,0% (N=216) 21,6% (N=63) Achtergrondkenmerken        Leeftijd*** Gemiddelde 34,5 39,3 Leeftijd jongste kind*** Geen kinderen 0,0 33,3  0-7 85,2 27,0  7+ 14,8 39,7 Aantal inw kinderen*** Geen 0,0 33,3  Één 15,7 28,6  Twee  39,6 28,6  Drie of meer 44,7 9,5 Opleidingsniveau* Laag 12,1 20,6  Midden 46,0 30,2  Hoog 41,9 49,2 Arbeidsregime voor onderb.  Voltijds 39,6 44,4  Deeltijds 60,4 55,6 Regime na onderbreking Stop 11,7 14,8  Kleine deeltijd 46,9 37,0  Grote deeltijd 18,4 18,5  Voltijds 17,9 20,4  Zelfstandig 5,1 9,3 Beroepsklasse I 5,6 12,7  II 31,5 34,9  VI 0,5 1,6  VII 22,5 14,3 ***Pearson Chi-Square< 0,001; **p<0,01; *p<0,05. 



[92] 

Tabel II.8: Profielbeschrijving van de twee basisgroepen deeltijds onderbrekende mannen   GEZIN MEZELF  Clustergrootte 49,8% (N=201) 49,0% (N=198) Indicatoren        Kinderen *** Nee 0,0 100,0  Ja 100,0 0,0 Kleinkinderen Nee 99,5 98,5  ja 0,5 1,5 Zieke/oudere* Nee 97,5 92,4  ja 2,5 7,6 Huishouden*** nee 67,0 87,4  ja 33,0 12,6 Vrije tijd*** nee 79,5 62,1  ja 20,5 37,9 Mezelf * nee 79,5 68,7  Ja 20,5 31,3 Maatschappelijk engagem Nee 98,5 96,5  Ja  1,5 3,5 Bouwen/verbouwen Nee 89,0 91,4  ja 11,0 8,6 Reizen Nee 99,5 98,0  Ja  0,5 2,0 Studie/opleiding* nee 97,5 92,9  ja 2,5 7,1 Beroepsactiviteit* nee 98,0 100,0  ja 2,0 0,0 Ontevreden job* nee 96,0 90,4  ja 4,0 9,6 Verlagen werkdruk*** nee 91,5 71,1  ja 8,5 28,9 De werkgever vraagt het Nee  99,0 99,0  Ja 1,0 1,0 In het kader vd eindeloopb Nee 99,5 98,0  Ja 0,5 2,0 Gezondheidsredenen*** nee 98,0 73,7  ja 2,0 26,3 Stress*** nee 96,5 85,8  ja 3,5 14,2 Herbronnen** Gemiddelde 50,7 56,5 Ontevredenheid* Gemiddelde 29,2 26,1 Slechte Fys. arbeidsomst* Gemiddelde 25,5 31,0 Erkenning op het werk** Gemiddelde* 58,9 53,1 Arbeidsethos* Gemiddelde 38,7 41,8 ***Pearson Chi-Square< 0,001; **p<0,01; *p<0,05.  
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Tabel II.9: Achtergrondkenmerken van de twee basisgroepen deeltijds onderbrekende    mannen   GEZIN MEZELF  Clustergrootte 49,8% (N=201) 49,0% (N=198) Achtergrondkenmerken        Leeftijd*** Gemiddelde* 37,0 43,2 Leeftijd jongste kind*** Geen kinderen 1,5 47,0  0-7 70,0 11,1  7+ 28,5 41,9 Aantal inw kinderen*** Geen 1,5 47,2  Één 23,4 22,8  Twee  44,8 22,3  Drie of meer 30,3 7,6 Opleidingsniveau*** Laag 15,0 34,8  Midden 40,0 36,4  Hoog 45,0 28,8 Arbeidsregime voor onderb.  Voltijds 85,1 83,8  Deeltijds 14,9 16,2 Regime na onderbrek.*** Stop 2,0 12,1  Kleine deeltijd 8,6 17,4  Grote deeltijd 32,3 42,1  Voltijds 56,6 27,9  Zelfstandig 0,5 0,5 Beroepsklasse* I 14,2 8,7  II 27,9 17,9  VI 11,2 15,4  VII 22,3 34,9 Onderbrekingspercentage  1/2 10,0 13,1  1/3-1/4 1,5 1,5  1/5 88,6 85,4  ***Pearson Chi-Square< 0,001; **p<0,01; *p<0,05.  



[94] 

Tabel II.10: Profielbeschrijving van de twee basisgroepen deeltijds onderbrekende vrouwen   GEZIN MEZELF  Clustergrootte 73,1% (N=242) 26,6% (N=88) Indicatoren        Kinderen *** Nee 0,0 100,0  ja 100,0 0,0 Kleinkinderen** Nee 100,0 96,6  ja 0,0 3,4 Zieke/oudere* Nee 96,7 89,8  ja 3,3 10,2 Huishouden* nee 54,5 70,1  ja 45,5 29,9 Vrije tijd* nee 88,5 79,5  ja 11,5 20,5 Mezelf ** nee 74,8 56,8  ja 25,2 43,2 Maatschappelijk engagem Nee 99,2 100,0  Ja  0,8 0,0 Bouwen/verbouwen Nee 97,9 95,5  ja 2,1 4,5 Reizen Nee 100,0 98,9  Ja  0,0 1,1 Studie/opleiding*** nee 98,8 90,9  ja 1,2 9,1 Beroepsactiviteit nee 100,0 100,0  ja 0,0 0,0 Ontevreden job* nee 98,8 94,3  ja 1,2 5,7 Verlagen werkdruk*** nee 90,1 67,0  ja 9,9 33,0 De werkgever vraagt het Nee  99,6 97,7  Ja 0,4 2,3 In het kader vd eindeloopb* Nee 100,0 97,7  Ja 0,0 2,3 Gezondheidsredenen*** nee 94,6 79,3  ja 5,4 20,7 Stress*** nee 97,1 83,0  ja 2,9 17,0 Herbronnen Gemiddelde 52,3 56,4 Ontevredenheid Gemiddelde 31,0 28,5 Slechte fys. arbeidsomst*** Gemiddelde 21,2 30,9 Erkenning op het werk Gemiddelde 62,2 59,4 Arbeidsethos Gemiddelde 40,0 41,8 ***Pearson Chi-Square< 0,001; **p<0,01; *p<0,05.  
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Tabel II.11: Achtergrondkenmerken van de twee basisgroepen deeltijds onderbrekende vrouwen   GEZIN MEZELF  Clustergrootte 73,1% (N=242) 26,6% (N=88) Achtergrondkenmerken        Leeftijd*** Gemiddelde 35,1 42,2 Leeftijd jongste kind*** Geen kinderen 1,6 43,2  0-7 70,8 10,2  7+ 27,6 46,6 Aantal inw kinderen*** Geen 1,7 43,2  Één 23,1 26,1  Twee  57,0 21,6  Drie of meer 18,2 9,1 Opleidingsniveau*** Laag 4,1 23,0  Midden 29,2 31,0  Hoog 66,7 46,0 Arbeidsregime voor onderb.  Voltijds 74,8 71,6  Deeltijds 25,2 28,4 Regime na onderb*** Stop 0,4% 8,0%  Kleine deeltijd 17,7 26,4  Grote deeltijd 56,5 46,  Voltijds 24,9 18,4  Zelfstandig 0,4 1,1 Beroepsklasse** I 15,5 8,0  II 32,6 24,1  VI 1,3 1,1  VII 4,6 19,5 Onderbrekingspercentage  1/2 34,3 23,9  1/3-1/4 4,5 8,0  1/5 61,2 68,2 ***Pearson Chi-Square< 0,001; **p<0,01; *p<0,05. 
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Tabel II.12: Verdeling clusters of basisgroepen over de verschillende types    loopbaanonderbrekers  MAN VOLT VROUW VOLT MAN DEELT VROUW DEELT 40 216 201 242 GEZIN 22,1% 74,0% 49,8% 73,1% 71 63 198 88 MEZELF 39,2% 21,6% 49,0% 26,6% 70 13 5 1 WERK 38,7% 4,5% 1,2% ,3% 181 292 404 331 Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%     


