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1 Inleiding In onze samenleving kampen mensen met flink wat tijdsdruk. Beroepsarbeid bemoeilijkt de organisatie van het gezinsleven, en door het hoge aantal werkuren blijft er niet veel vrije tijd over. Mensen verlangen meer tijd te spenderen met het gezin, hebben nood aan meer tijd voor zichzelf, komen tijd te kort voor vrijetijdsactiviteiten…  Moens (2006) onderstreept de centrale plaats van arbeid voor de tijdsdrukervaring. De deregulering van de timing van de arbeid en het ontstaan van een nieuwe beroepsrol waarin onder meer grotere individuele verantwoordelijkheid van de werknemer wordt verwacht, spelen een belangrijke rol voor de verhoogde tijdsdruk. De massale intrede van vrouwen op de arbeidsmarkt biedt een tweede verklaring voor de sterkere tijdsdruk. Met het wegvallen van het kostwinnersgezin als standaard huishoudensorganisatie verdwijnt immers de strikte verdeling van taken tussen beide partners: betaalde arbeid voor de ene partner en de kinderen en het huishouden voor de andere partner. Naast deze processen van detraditionalisering (de detraditionalisering van arbeid en de detraditionalisering van de huishoudensstructuur) veroorzaakt ook een niet-arbeidsgebonden factor de verhoogde tijdsdrukervaring: de detraditionalisering van de vrije tijd. Het belang van vrije tijd is recent sterk toegenomen. De toegenomen welvaart en opleidingskansen hebben de toegang tot vrije tijd vergroot. Door het wegvallen van duidelijke regels voor vrijetijdsbeleving is dit domein verworden tot een belangrijk terrein voor identiteitsontwikkeling. Mensen dienen zich op meerdere terreinen te onderscheiden. Het opnemen van verschillende rollen leidt tot conflicterende verplichtingen en een gefragmenteerde tijdsbesteding met een verhoging van de tijdsdruk tot gevolg. In zijn doctoraat benadrukt Moens dat tijdsdruk niet enkel in verhouding staat tot de tijd die wordt ingenomen door betaalde arbeid. Moens slaagt erin meer nuances aan te brengen in het begrip van de oorzaken van tijdsdruk. Toch blijft de tijd die (betaalde) arbeid inneemt enorm belangrijk voor de ervaring van tijdsdruk. Een belangrijke factor voor de verlaging van tijdsdruk blijft een vermindering van de hoeveelheid betaalde arbeid. Wat weerhoudt ons daarvan? Betaalde (formele) arbeid kan worden aanzien als een instrumentele activiteit. Arbeid is vanuit die optiek vooral een middel om een inkomen te verwerven. In dit geval kan men de bestede tijd aan arbeid verminderen door de wensen op materieel vlak te verlagen. Het beheersen van tijdsdruk lijkt zo vooral een kwestie van consuminderen.  Maar uit werken gaan, doen we niet enkel om ons van een inkomen te voorzien. In de lijn van de werkloosheidsliteratuur definieert Glorieux (1995) arbeid ruimer. Naast het instrumentele karakter en de verplichtende aard van arbeid (bepaalde noodzakelijke 
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uitgaven verplichten ons om arbeid te verrichten), vormt formele arbeid een belangrijke bron van sociale integratie en kan arbeid verrichten aanzien worden als een waarde op zich, nagestreefd uit plichtsbesef. Het aantal werkuren verminderen om het hoofd te bieden aan tijdsdruk, houdt duidelijk meer in dan de wil tot consuminderen. Via het werk raakt men geïntegreerd in de samenleving en “vervult men zijn plicht ten aanzien van de samenleving”. Het onderzoek van Elchardus en Glorieux (1995) (bij werklozen) bevestigt dit beeld.  Het stelsel van tijdskrediet of loopbaanonderbreking maakt het mogelijk voor werknemers tijdelijk het werk te onderbreken of de arbeidsuren te verminderen. Uit vorig onderzoek (Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2007) blijkt dat velen onderbreken uit tijdsdruk. Motivaties als meer tijd voor de kinderen, meer tijd voor mezelf en meer tijd voor het huishouden komen vaak voor. De volledige of gedeeltelijke onderbreking vermindert het aantal uren dat in beslag genomen wordt door formele arbeid. Er komt dus tijd ‘vrij/beschikbaar’. In het geval van een volledige onderbreking valt de rol als werknemer ook (tijdelijk) weg. Dit leidt tot minder conflicterende verplichtingen en een minder gefragmenteerde tijdsbesteding. Uit datzelfde onderzoek weten we tevens dat loopbaanonderbrekers formele arbeid minder als een plicht ervaren. Dat zou erop kunnen wijzen dat men vanuit een lager arbeidsethos1 makkelijker voor een loopbaanonderbreking kan kiezen.  Werklozenonderzoek wees uit dat het wegvallen van arbeid leidt tot een verschuiving van ‘plichtsbesef’. Arbeid als vervulling van je maatschappelijk plicht valt weg bij werklozen waardoor alternatieve rollen ‘automatisch’ opduiken. Het gezin en het huishouden blijken belangrijke loci van sociale zingeving voor werklozen (Glorieux, 1995). Door niet te kunnen gaan werken, zien werklozen vaak het huishouden en de zorg voor de kinderen als hun nieuwe taak. We vragen ons af of dit mechanisme ook optreedt bij loopbaanonderbrekers. Hebben onderbrekers ook de drive een alternatieve rol op te nemen nu arbeid (gedeeltelijk) wegvalt? Of sterker, in sommige gevallen willen loopbaanonderbrekers het werk onderbreken om een alternatieve rol op te nemen. Formele arbeid neemt een centrale plaats in onze samenleving in. Bij loopbaanonderbrekers valt arbeid (gedeeltelijk) weg. Er komt een aanzienlijke hoeveelheid tijd beschikbaar die men naar eigen behoefte individueel kan invullen. In dit rapport bestuderen we twee belangrijke manieren waarop loopbaanonderbrekers hun vrijgekomen tijd kunnen besteden. We onderzoeken enerzijds de rol die ze kunnen opnemen in het maatschappelijk middenveld en anderzijds de ouderrol.                                             
1  Arbeidsethos wordt erg specifiek gedefinieerd in deze studie. Het verwijst naar de protestantse 

werkethiek en verwoordt een traditionele visie op arbeid. Hierin worden de intrinsieke aspecten van 
arbeid buiten beschouwing gelaten. 
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Door het wegvallen van arbeid, kan het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk (of zorgverlening aan derden) een alternatief terrein vormen om zich te engageren en tijd in te investeren. Het is niet ondenkbeeldig dat het maatschappelijk middenveld de rol die formele arbeid vervult kan overnemen. Gezien het belang van arbeid voor de sociale integratie (zie verder), besteden we uitgebreid aandacht aan de troeven van het maatschappelijk middenveld op het vlak van sociale integratie. We  brengen de tijdsbesteding aan het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en de zorgverlening, en het participatiepatroon in kaart. In de lijn van het werklozenonderzoek is de ouderrol (inclusief taken in het huishouden op zich nemen) misschien de meest voor de hand liggende alternatieve rol die loopbaanonderbrekers op zich kunnen nemen. Op basis van de mate waarin het gezin centraal staat binnen het sociale netwerk van de loopbaanonderbreker of omgekeerd de mate waarin niet-gezinsleden (weinig) vertegenwoordigd worden binnen het sociale netwerk van de loopbaanonderbreker kunnen we de investering in de ouderrol analyseren. De focus op het gezin tijdens de onderbreking in combinatie met het (gedeeltelijk) wegvallen van formele arbeid zou de onderbreker kunnen isoleren. In termen van sociale integratie lijkt de ouderrol de tegenpool van de rol als ‘middenveldparticipant’.  Hier past het nog even stil te staan bij het feit dat rollen niet gender-neutraal zijn. Vanuit de heersende waarden en normen in de samenleving voelen mannen en vrouwen zich ‘voorbestemd’ om bepaalde rollen eerder dan andere rollen op zich te nemen. Mannelijke rollen spelen zich voornamelijk af in de publieke sfeer (op de arbeidsmarkt en in het verenigingsleven2) terwijl typisch vrouwelijke rollen tot de private sfeer behoren (binnen het gezin/huishouden). Concreet betekent dit voor ons onderzoek dat mannen eerder de weg van de maatschappelijke participatie zouden bewandelen bij het wegvallen van formele arbeid terwijl vrouwen richting de ouderrol zouden neigen. Tegelijk moet men vaststellen dat mannen in loopbaanonderbreking zich onttrekken aan hun -maatschappelijk gezien - sterkst beladen plicht, hun taak als kostwinner. Deze mannen zouden ook a-typisch kunnen blijken wat hun alternatieve rol betreft en ‘bevrijd’ kiezen voor een rol in het huishouden en/of als vader en niet zo zeer voor de rol als middenveldparticipant. Vrouwen in loopbaanonderbreking lijken zich nog sterker toe te leggen op hun rol in de private sfeer van het gezin. De loopbaanonderbreking stelt hen in staat zich volledig op hun moederrol/rol in het huishouden toe te leggen. Vanuit deze optiek is er relatief weinig ruimte voor de deelname in het middenveld.                                             
2  Onderzoeken tonen aan dat vrouwen minder deelnemen aan het verenigingsleven. Vlaams onderzoek uit 

2001 spreekt het passiever zijn van vrouwen tegen maar toont wel aan dat vrouwen minder doorstromen 
naar bestuursfuncties (Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001). Terwijl een bestuursfunctie toch kan 
beschouwd worden als de meest duidelijke vorm van een rol opnemen  binnen het verenigingsleven. 
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Vooraleer we de sociale participatie en de ouderrol/rol in het huishouden bestuderen, schetsen we eerst de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet. We geven daarna wat meer uitleg bij het onderzoek zelf en typeren tenslotte beknopt de loopbaanonderbrekers op basis van enkele socio-economische kenmerken.  
1.1 HET STELSEL VAN LOOPBAANONDERBREKING EN 

TIJDSKREDIET Tijdskrediet en loopbaanonderbreking (verder hanteren we enkel de term loopbaanonderbreking) bieden de mogelijkheid aan werkende mannen en vrouwen in de private sector (tijdskrediet) en de publieke sector (loopbaanonderbreking) om voor velerlei redenen de arbeidsloopbaan te onderbreken of de intensiteit van het werk te verminderen. Elk jaar groeit de populariteit van beide stelsels3. De stelsels bieden een uitkomst voor de werknemer om gedurende een bepaalde periode aan een persoonlijke behoefte tegemoet te komen: de zorg voor kinderen opnemen, een opleiding volgen, meer tijd vrije tijd wensen, op reis gaan, een zelfstandige activiteit starten, … Tijdens deze (gedeeltelijke) interruptie ontvangt de werknemer maandelijks een uitkering en wordt hij beschermd tegen ontslag. 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.  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 een 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€ (dit is het bedrag van de gemiddelde aanmoedigingspremie in de social profit sector, in 2004).  
                                           
3 Zie http://www.statbel.fgov.be/port/lab_nl.asp voor cijfers over het aantal loopbaanonderbrekers en 
tijdskredieters. 
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1.2 HET LOOPBAANONDERBREKERSONDERZOEK LBO’04 Het eerste grootschalige onderzoek bij Vlaamse loopbaanonderbrekers (tijdskrediet incluis) vond plaats in 2004. Het loopbaanonderbrekersonderzoek is het resultaat van een gezamenlijk FWO-project van de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. In het kader van dit onderzoek werden vragenlijsten afgenomen bij 1236 Vlaamse loopbaanonderbrekers: 194 mannen en 294 vrouwen die het werk volledig onderbreken en 413 mannen en 335 vrouwen die het werk gedeeltelijk onderbreken. Enkel personen jonger dan 50 jaar werden bevraagd om de eindeloopbaanproblematiek te omzeilen. De helft van de loopbaanonderbrekers – gelijk verdeeld over de verschillende types loopbaanonderbrekers – hield een tijdsbudgetdagboekje bij, waarin gedurende 1 week alle activiteiten werden genoteerd. In dit rapport maken we enkel gebruik van de surveydata. We onderscheiden vier groepen onderbrekers - mannen en vrouwen afzonderlijk die volledig dan wel gedeeltelijk hun loopbaan onderbreken - en vergelijken hen met voltijds werkende Vlaamse mannen en vrouwen. We hanteren enkel de term ‘loopbaanonderbrekers’ maar doelen op beide stelsels van werkonderbreking of vermindering: tijdskrediet en loopbaanonderbreking (zie ook Bijlage 3 & Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2006).   
1.3 VERSCHILLENDE GROEPEN LOOPBAANONDERBRE-

KERS In een vorig rapport beschreven we uitvoerig de socio-demografische kenmerken, motivaties en arbeidshouding van loopbaanonderbrekers (zie Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2007). Net als in dat rapport willen we in het voorliggend rapport geen uitspraken doen over de doorsnee (gemiddelde) loopbaanonderbreker. We delen de loopbaanonderbrekers op in een aantal subgroepen en respecteren daarbij grotendeels het experimentele design van het loopbaanonderbrekersonderzoek LBO’04 (zie ook Bijlage 3 & Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2006). Het onderzoek plaatst vier types loopbaanonderbrekers (volledig onderbrekende mannen, gedeeltelijk onderbrekende mannen, volledig onderbrekende vrouwen en gedeeltelijk 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 (volledig/gedeeltelijk) (zie tabel 1).  
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Tabel 1:  Experimenteel opzet LBO’04: samenstelling van de onderzoeksbevolking  (N ongewogen).  Man Vrouw Totaal Volledige LBO 194 294 488 Gedeeltelijke LBO 413 335 748 Voltijds werken 571 373 944 Deeltijds werken / 174 174 Totaal 1178 1176 2355  Een deel van de volledig onderbrekende mannen verricht wel betaald werk tijdens de onderbreking. Vier op de tien mannen die volledig onderbreken wil een andere beroepsactiviteit uitproberen tijdens de onderbreking. We gaan er dan ook van uit dat deze groep feitelijk werkt tijdens de onderbreking. Formele arbeid valt bij hen dus niet weg. We zonderen deze mannen (die werken gedurende de volledige onderbreking) dan ook af van de overige volledig onderbrekende mannen. We nemen hen op als een aparte groep tijdens de analyses. Op deze manier bekomen we vier groepen mannen en vier groepen vrouwen die we onderling met elkaar vergelijken. Tabel 2 geeft aan hoe groot elke onderscheiden groep is. Tussen haakjes, in vette letter staan de afkortingen van elke groep vermeld. Verder zullen we in elke tabel enkel gebruik maken van deze afkorting om te refereren naar een van de groepen.  Tabel 2:  Onderscheiden groepen mannen en vrouwen en aantallen na weging.  MANNEN VROUWEN Volledig onderbr.  (V-lbo) Gedeelt onderbr.  (G-lbo) Volledig onderbr. & a/h werk (V-lbo-werk) voltijds a/h werk  (VT-werk) Volledig onderbr.  (V-lbo) Gedeelt onderbr. (G-lbo) deeltijds a/h werk  (DT-werk) voltijds a/h werk  (VT-werk) n=111 n=413 n=82 n=570 n=294 n=334 n=174 n=374  Een algemene beschrijving van de onderscheiden groepen in termen van een aantal socio-demografische kenmerken vatten we samen in tabel 3 en wordt in de volgende paragrafen besproken.  
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Tabel 3:  Socio-demografische kenmerken van de verschillende groepen loopbaanonderbrekers en voltijds werkende mannen en vrouwen (leeftijdsgroep 20-49 jaar; kolompercentages)  MANNEN VROUWEN   V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=412 n=82 n=571 n=295 n=334 n=174 n=374 Opleiding          Laag (max. lager sec.) 12,6 25,2 19,5 24,5 14,0 9,0 23,0 13,7 Midden (max hog. sec) 43,2 38,3 48,8 42,7 42,3 30,1 42,0 37,3 Hoog (dipl. hog ow) 44,1 36,4 31,7 32,7 43,7 60,8 35,1 49,1 leeftijd           Gemiddelde leeftijd 35,4 40,2 36,9 36,2 35,8 36,9 37,5 34,1 Gezinssit.          inw bij ouders of alleenw. 26,4 9,8 12,0 22,6 2,4 3,6 2,9 22,0 met partner zonder kind 24,5 13,9 19,3 20,0 5,4 9,3 10,9 24,5 met kinderen 49,1 76,3 68,7 57,4 92,2 87,1 86,2 53,5 Arbeidsethos*          Gem. schaalscore 39,2 40,3 47,7 48,6 34,6 40,6 45,6 47,4 Motivatie**°°         Motivatie 1 (%) Kind:29,5 Kind:48,7 Ber:100,0 / Kind:73,5 Kind:72,7 / / Motivatie 2 (%) Opl:25,2 Vrij:28,1 Ont:19,5 / HH:15,3 HH:41,1 / / Motivatie 3 (%) Ont:18,0 Mez:25,2 Kind:13,4 / Mez:12,9 Mez:29,7 / / *Om het traditioneel plichtsgericht arbeidsethos te meten werd een schaal ontwikkeld gebaseerd op acht uitspraken (een daarvan luidt: “Iedereen die in staat is te werken moet gaan werken”). De arbeidsethosschaal geeft de gemiddelde scores weer van de antwoorden van de respondenten op die uitspraken. De schaal varieert van nul tot honderd (meer info zie: Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2006).  ** De loopbaanonderbrekers mochten maximaal drie belangrijke redenen aanduiden waarom men aanvankelijk een onderbreking heeft opgenomen. Bijgevolg kunnen de kolompercentages 100% overschrijden.  °°‘Kind’: Meer tijd voor de kinderen; ‘Ber’: Andere beroepsactiviteit; ‘Opl’: Studie/opleiding; ‘Vrij’: Meer vrije tijd ‘HH’; Meer tijd voor het huishouden; ‘Ont’: Ontevredenheid over job; ‘Mez’: Meer tijd voor mezelf.    
1.3.1 MOTIEVEN De zorg voor kinderen is de belangrijkste drijfveer om een loopbaanonderbreking op te nemen voor werknemers in de leeftijdsgroep 20-49 jaar (tabel 3). Drie vierde van de vrouwen (volledige en gedeeltelijke onderbreking) kiest voor een onderbreking omwille van de kinderen. Ook bij mannen die gedeeltelijk hun baan onderbreken en bij de volledig onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking, komt de motivatie ‘meer tijd voor de kinderen’ op de eerste plaats. Enkel bij volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking komt deze motivatie pas op de derde plaats. Het nemen van een loopbaanonderbreking staat bij hen voornamelijk in het teken van een andere beroepsactiviteit.  Verder variëren motivaties sterk naar gelang de soort onderbreking. Volledige onderbrekers vangen vaker een loopbaanonderbreking aan uit ontevredenheid met de huidige betrekking of om een opleiding te volgen dan gedeeltelijke onderbrekers. Bij mannen en vrouwen die gedeeltelijk het werk onderbreken komen ‘tijd voor zichzelf’, 
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‘meer vrije tijd’ (en ‘verlagen van de werkdruk’) vaker voor als motivatie4 dan bij volledige onderbrekers.  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 gedeeltelijk onderbrekende mannen zelf kiest voor de onderbreking omdat hun partner geen recht heeft op loopbaanonderbreking (Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2007, pp. 47-48).  
1.3.2 OPLEIDING Vrouwen die gedeeltelijk het werk onderbreken, vormen de hoogst geschoolde groep onderbrekers (tabel 3). Zes op de tien vrouwen uit deze groep bezit een diploma hoger onderwijs. Dit aantal ligt hoger dan bij voltijds werkende vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie (tussen 20 en 49 jaar oud), waarvan ongeveer de helft afstudeerde in het hoger onderwijs. Gedeeltelijk onderbrekende mannen zijn het laagst geschoold van de verschillende groepen onderbrekers. Een vierde van hen behaalde maximaal het diploma van lager secundair onderwijs, een zelfde proportie als bij de voltijds werkende mannen. Naar opleidingsniveau zien we bij de gedeeltelijke onderbrekers dus grote verschillen volgens gender. Mannen en vrouwen die volledig het werk onderbreken bevinden zich tussen beide groepen gedeeltelijke onderbrekers wat opleidingsniveau betreft.  De groepen onderbrekende mannen hebben een gelijkaardig opleidingsniveau als de voltijds werkende mannen van dezelfde leeftijdscategorie (20-49-jarigen). Enkel de volledig onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking springen er bovenuit met minder laaggeschoolden en meer hooggeschoolden. Bij de vrouwen stellen we vast dat de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen erg hoog geschoold zijn. Deze groep vrouwen heeft een hoger opleidingsniveau in vergelijking tot de volledig onderbrekende vrouwen en de voltijds werkende vrouwen.   
1.3.3 LEEFTIJD Loopbaanonderbrekers onder de 50 zijn gemiddeld 36 à 37 jaar oud (tabel 3). Enkel de gedeeltelijk onderbrekende mannen steken er bovenuit met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. Voltijds werkende vrouwen zijn jonger dan vrouwen in loopbaanonderbreking. Voltijds werkende mannen zijn even oud als de volledig onderbrekende mannen, maar                                            
4  Een gedetailleerd overzicht van de motivaties om een loopbaanonderbreking op te nemen vindt u in 

bijlage; tabel 1.1. 
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jonger dan de mannen die gedeeltelijk de loopbaan onderbreken (detail, zie tabel 1.2. in bijlage).   
1.3.4 GEZINSSITUATIE Met uitzondering van de volledig onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking, hebben loopbaanonderbrekers in de leeftijdsgroep 20-49 jaar vaker kind(eren) dan voltijds werkende Vlamingen van dezelfde leeftijd (tabel 3). 69% van de volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking, 76% van de mannen die gedeeltelijk onderbreken, 87% van de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen en 92% van de vrouwen die een volledige onderbreking genieten, hebben kinderen. Dit is veel meer dan bij de voltijds werkende mannen en vrouwen waarvan iets meer dan de helft (bij vrouwen 54%, bij mannen 57%) (een) kind(eren) heeft. De gezinssituatie van loopbaanonderbrekers strookt met de meest voorkomende motivatie voor loopbaanonderbreking: meer tijd voor de kinderen. Kinderen vormen duidelijk een belangrijke factor bij het nemen van een onderbreking.   
1.3.5 OP DE ARBEIDSMARKT In de samenleving heersen normen en verwachtingen met betrekking tot (betaalde) arbeid. In een vorig rapport (Desmet, Glorieux & Vanderweyden, 2007) gingen we na in hoeverre er verschillen bestaan in de traditionele visie op arbeid (“werken is je plicht”) tussen loopbaanonderbrekers en voltijds werkende mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd (20-49 jarigen). Met uitzondering van de volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking, ervaren loopbaanonderbrekers arbeid minder als een plicht. Zij hebben een lager arbeidsethos in vergelijking met voltijds werkenden (tabel 3, in detail tabel 1.3 in bijlage). Deze visie kan ervoor zorgen dat er minder morele obstakels zijn voor loopbaanonderbrekers om gedurende een periode het werk te onderbreken (zij het volledig dan wel gedeeltelijk). Loopbaanonderbrekers die werken tijdens de onderbreking hebben een even hoog arbeidsethos als voltijds werkende mannen. Het feit dat zij onderbreken in functie van een andere job is daar niet vreemd aan.  De oververtegenwoordiging van (oorspronkelijk) deeltijds werkenden onder loopbaanonderbrekers ligt in de lijn van hun laag arbeidsethos5. Ook het prestige van het                                            5  In Vlaanderen is 3% van de werkende mannen deeltijds tewerkgesteld in 2002 en 42% van de werkende 

vrouwen oefent deeltijdarbeid uit. Loopbaanonderbrekers waren vaker deeltijds tewerkgesteld voor de 
aanvang van de onderbreking (zie tabel 1.4 in bijlage): 14% van de gedeeltelijk onderbrekende mannen, 
26% van volledig onderbrekende mannen, 35% van de volledig onderbrekende mannen die werken 
tijdens de onderbreking en 59% van de volledig onderbrekende vrouwen. Enkel de gedeeltelijk 
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beroep dat loopbaanonderbrekers uitoefenen, 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 hoog aanzien dan voltijds werkende mannen en vrouwen. Loopbaanonderbrekers lijken minder gedreven om dergelijke beroepen (die mogelijk meer toewijding eisen) te beoefenen. Overigens zijn disproportioneel veel mannelijke loopbaanonderbrekers in de gezondheids- en welzijnszorg tewerkgesteld, sectoren waar de lonen en carrièrekansen niet zo hoog liggen. Bij personen die volledig het werk onderbreken lijkt ook hun concrete arbeidssituatie aanleiding te geven tot het nemen van een loopbaanonderbreking. Volledige onderbrekers halen minder erkenning uit hun arbeidssituatie en zien deze baan minder als een uitdaging in vergelijking met de voltijds werkende mannen en vrouwen (Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2007: 49-56).  

                                                                                                                                    
onderbrekende vrouwen verrichtten minder dan gemiddeld deeltijdse arbeid voorafgaand aan de 
onderbreking, slechts 24% van hen. 
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2 Maatschappelijke participatie van 

loopbaanonderbrekers  Sociale relaties zijn cruciaal voor de sociale samenhang in onze maatschappij. Sociale relaties, zowel informele contacten met familie en vrienden als meer formele contacten binnen het verenigingsleven of op het werk, vormen onze waarden en normen. In de omgang met anderen leren we hoe we ons horen te gedragen, we voelen ons betrokken tot die ander (Waege & Agneessens, 2001; Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001). Het contact met de medemensen vormt de kern van sociale integratie. Onderzoek wees uit dat het participeren in de samenleving en de mate van sociale integratie de houdingen sterk beïnvloedt. Het draagt namelijk bij tot een socialer en democratischer waardepatroon. Op een indirecte manier stimuleert de participatie in het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk (en zorgverlening aan derden) zowel de integratie in de samenleving als het welbehagen, en ze kan zelf aanzien worden als een oefenbasis voor democratische omgangsvormen en houdingen (Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001; Stevens & Elchardus, 2001).  Sociale netwerken kunnen we definiëren als het geheel van sociale relaties waarin personen zijn ingebed (Elchardus & Glorieux, 2002). De studie van sociale netwerken wordt in de regel in twee delen opgesplitst: de participatie aan formele netwerken en de integratie in informele netwerken (Waege & Agneessens, 2001; De Groof, Smits & Stevens, 2002; Vandeweyer, 2002; De Groof & Elchardus, 2003). Informele netwerken verwijzen naar contacten die mensen hebben binnen het gezin, de familie, met vrienden, buren, collega’s, en dergelijke aangezien deze eerder ongeorganiseerd plaatsvinden. Onder formele netwerken verstaan we de georganiseerde contacten van mensen in het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en de participatie of zorgverlening in het eigen netwerk.  In dit hoofdstuk bestuderen we de formele netwerken of, met andere woorden, de maatschappelijke participatie van loopbaanonderbrekers. Het volgende hoofdstuk zal focussen op de informele contacten van loopbaanonderbrekers met bijzondere aandacht voor de centraliteit van het gezin hierbinnen. De term ‘maatschappelijke participatie’ wordt zo in de lijn van het begrip ‘het maatschappelijk middenveld6’ geïnterpreteerd (zie ook De Groof & Elchardus, 2003). Het maatschappelijk middenveld is ‘het geheel van organisaties, verenigingen, instanties, (samenwerkings)verbanden dat zich buiten of                                            
6  Voor een omstandige beschrijving van het begrip, zie Elchardus, Huyse & Hooghe (2001). 
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tussen de burgers, het gezin, de overheid en de markt situeert’ (De Groof & Elchardus, 2003, p.8)7.  We gaan na of loopbaanonderbrekers, net als werklozen, de neiging hebben om een alternatieve rol op te nemen eens de arbeid tijdelijk (gedeeltelijk) wegvalt. Het is best mogelijk dat loopbaanonderbrekers (een deel van) de vrijgekomen tijd investeren in het maatschappelijke middenveld8. Uit onderzoek weten we immers dat de helft van de Vlaamse bevolking actief lid is van een vereniging (Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001). Loopbaanonderbrekers ‘krijgen’ tijd van de samenleving (de loopbaanonderbreking vergroot hun tijdsbudget). Wanneer zij deze vrijgekomen tijd (gedeeltelijk) aan maatschappelijk participatie besteden, investeren ze een (deel) van hun vrijgekomen tijd terug in de samenleving. Ze bouwen als het ware mee aan een democratische samenleving. Gezien het belang van maatschappelijk participatie voor de sociale integratie, kan deze tijdsbesteding na het (gedeeltelijk) wegvallen van arbeid tevens belangrijk blijken voor de sociale integratie van de loopbaanonderbrekers zelf. 
2.1 DETERMINANTEN Grootschalig middenveldonderzoek in Vlaanderen bij 18 tot 75-jarigen (Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001: 65-66) wijst uit dat lid zijn van een vereniging afhankelijk is van geslacht, opleidingsniveau, levensbeschouwing en burgerlijke staat/gezinssituatie. Mannen, hoogopgeleiden, praktiserend gelovigen en gehuwden met minstens 2 kinderen hebben het meest kans actief lid te zijn van een vereniging.  Op basis van deze factoren kunnen we het een en het ander voorspellen wat betreft de maatschappelijke participatie van loopbaanonderbrekers.  
2.1.1 SCHOLINGSGRAAD Uit het inleidende hoofdstuk blijkt dat volledig onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking, hoger geschoold zijn dan voltijds werkende mannen van dezelfde leeftijdscategorie (20-49 jarigen). Ook gedeeltelijk onderbrekende vrouwen zijn hoger geschoold dan de voltijds werkende vrouwen. Op basis van hun scholingsgraad, dus zonder rekening te houden met het aangedikte tijdsbudget van onderbrekers, verwachten we dat deze twee groepen onderbrekers vaker actief lid zullen zijn van een vereniging dan respectievelijk voltijds werkende mannen en voltijds werkende vrouwen.  
                                           
7  De formele contacten die men via het werk heeft, worden buiten beschouwing gelaten. 
8  Omgekeerd is het niet denkbeeldig dat een betrokkenheid in het middenveld de aanleiding kan zijn voor 

een onderbreking. 
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2.1.2 LEVENSBESCHOUWING Tabel 4 geeft de levensbeschouwing weer van de verschillende groepen loopbaanonderbrekers en werkenden. Vergeleken met de voltijds werkende vrouwen tellen volledig  en gedeeltelijk onderbrekende vrouwen opmerkelijk meer christelijken en katholieken. Bij de onderbrekende mannen zien we dat niet. Tabel 4:  Levensbeschouwing van de onderscheiden groepen (in kolompercentages; Mannen: X²=16,70; DF=9; P=0.54. Vrouwen: X²=21,75; DF=9; P=0.10)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 n=571 n=295 n=333 n=174 n=374 Praktiserend*    christ./kath 20,5 16,1 16,5 16,5 24,1 21,0 20,7 19,8 Niet-praktiserend. christ/kath 19,6 35,1 27,8 31,6 40,2 42,6 36,2 30,9 Vrijzinnig of andersgelovig 38,4 34,4 29,1 33,0 28,0 25,2 30,5 34,1 Ongelovig of  onverschillig 21,4 14,4 26,6 19,0 7,7 11,1 12,6 15,2 *Wanneer men minstens bij christelijke of godsdienstige feestdagen deelneemt aan kerkelijke of religieuze plechtigheden wordt men beschouwd als praktiserend.    
2.1.3 GEZINSSITUATIE Uit het inleidende hoofdstuk bleek dat de gezinssituatie van loopbaanonderbrekers sterk verschillend is van die van voltijds werkende mannen en vrouwen. Met uitzondering van de volledig onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking, hebben loopbaanonderbrekers vaker kinderen dan voltijds werkende mannen en vrouwen. Het mag dan ook niet verwonderen dat loopbaanonderbrekers (met uitzondering van de volledig onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking) veel vaker samenwonen met twee of meer kinderen dan voltijds werkende gendergenoten (tabel 5). Tabel 5:  Aantal kinderen waarmee men samenwoont voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (in kolompercentage; Mannen:X²=52,25; DF=6; P=0.00. Vrouwen: X²=216,32; DF=6; P=0.00)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 n=571 n=295 n=333 n=174 n=374 Geen kinderen 51,4 24,2 30,9 42,7 8,1 12,9 13,8 46,8 1 kind 9,0 24,0 16,0 16,3 18,0 24,0 16,1 22,5 2 of meer kinderen 39,6 51,8 53,1 41,0 73,9 63,0 70,1 30,7  Op basis van de informatie betreffende de gezinssamenstelling zouden we verwachten dat loopbaanonderbrekers (met de gekende uitzonderingsgroep) vaker lid zijn van een vereniging dan voltijds werkende mannen en vrouwen.  
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Samenvattend kunnen we stellen dat de verschillende groepen loopbaanonderbrekers meer kans maken om actief lid te zijn van een vereniging in vergelijking met voltijds werkende mannen en vrouwen (dus zonder rekening te houden met eventuele veranderingen in hun tijdsbudget vanwege de onderbreking). De verschillende groepen onderbrekers onderscheiden zich ofwel naar opleidingsniveau ofwel naar gezinssamenstelling van de voltijds werkenden van hetzelfde geslacht. De vrouwen die gedeeltelijk het werk onderbreken onderscheiden zich zelfs op beide vlakken van de voltijds werkende vrouwen. Tijdens de analyses zullen we stelselmatig controleren voor gezinssituatie, opleiding en levensbeschouwelijke participatie. Verschillen tussen de onderscheiden groepen kunnen dan niet te wijten zijn aan deze achtergrondvariabelen.  Variaties die overeind blijven, zullen we zo kunnen toeschrijven aan de loopbaanonderbreking zelf of interpreteren als een gevolg van de nieuwe situatie waarin loopbaanonderbekers zich bevinden.  Voor we van start gaan met de analyse van de maatschappelijke participatie van loopbaanonderbrekers misschien nog even dit. Wanneer we verschillen in participatiepatronen waarnemen tussen verschillende types loopbaanonderbrekers onderling of tussen loopbaanonderbrekers en voltijds werkenden kan men dit eigenlijk niet zomaar aan de loopbaanonderbreking toewijzen. We hebben immers meestal geen zicht op de middenveldparticipatie van loopbaanonderbrekers toen ze nog werkten. Enerzijds kan men argumenteren dat bepaalde engagementen niet beïnvloed kunnen worden door een loopbaanonderbreking. In de samenleving heerst een strakke dagindeling. Sommige activiteiten (bijvoorbeeld een vergadering van de lokale boogschuttersvereniging of een voetbaltraining) kunnen enkel ‘s avonds plaatsgrijpen waardoor loopbaanonderbrekers geen ‘voorsprong’ kunnen nemen op niet-loopbaanonderbrekers. Aan de andere kant kan men wel stellen dat loopbaanonderbrekers ’s avonds meer tijd hebben dan personen die voltijds werken aangezien ze een aantal taken overdag kunnen afwerken. In deze nemen we geen stelling in. Voor ons is vooral de vaststelling van de hogere participatie in het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk (en zorgverlening aan derden) van loopbaanonderbrekers van belang (als deze al verschilt van de werkenden). De maatschappelijke participatie wordt op verschillende manieren gemeten. Men kan vrijwilligerswerk of zorg verlenen binnen het verenigingsleven, maar dit is niet noodzakelijk het geval (De Groof & Elchardus, 2003, p9.). Daarom zullen we enerzijds het verenigingsleven en anderzijds vrijwilligerswerk en zorgverlening als afzonderlijke onderdelen bespreken. Wat het verenigingsleven betreft bestuderen we het soort lidmaatschap, het aantal lidmaatschappen, de intensiteit van het lidmaatschap, de soorten verenigingen waarvan men lid is en de tijd besteed aan verenigingsleven. Bij het vrijwilligerswerk en de zorgverlening bespreken we het aantal personen dat zich 
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engageert in het vrijwilligerswerk of de zorgverlening, de terreinen van vrijwilligerswerk en zorgverlening en de frequentie waarmee men vrijwilligerswerk verricht of zorg verleent (uitgedrukt in aantal keren per jaar, en gemiddelde tijd per maand). Telkens vergelijken we de verschillende groepen loopbaanonderbrekers met de voltijds werkende mannen en vrouwen. Waar interessant, vergelijken we ook de verschillende groepen onderbrekers onderling.  
2.2 PARTICIPATIE IN HET VERENIGINGSLEVEN 

2.2.1 LIDMAATSCHAP We onderscheiden drie vormen van lidmaatschap: het passief lidmaatschap (enkel lidgeld betalen of het tijdsschrift van een vereniging lezen), het actief lidmaatschap (deelnemen aan activiteiten) en bestuurslidmaatschap (zetelen in het bestuur van een vereniging). We hanteren eerst de meest ruime definitie van lidmaatschap. Ruim drie vierde van de Vlaamse mannen en vrouwen van 20 tot 49 jaar oud zijn minstens passief lid van één vereniging (tabel 6). Loopbaanonderbrekers zijn niet vaker minstens passief lid in vergelijking met de voltijds werkende mannen en vrouwen. Enkel gedeeltelijk onderbrekende mannen onderscheiden zich. Als enige groep loopbaanonderbrekers zijn zij significant vaker (minstens passief) lid van een vereniging dan voltijds werkende mannen. Na controle voor opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie, blijft dit onderscheid bij de mannen overeind (tabel 1.5a in bijlage). De groepen vrouwen verschillen niet van elkaar (ook niet na controle voor opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie: tabel 1.5b in bijlage). Tabel 6:  Lidmaatschap (passief, actief of bestuurslid) van verenigingen (in kolompercentages; Mannen: X²=10,07; DF=3; P=0.018. Vrouwen: X²=4,84; DF=3; P=0.18)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  N=111 n=412 n=82 n=570 n=295 n=333 n=174 n=374 Geen lid 20,7 14,5 25,6 21,5 22,7 17,1 18,4 22,7 Lid 79,3 85,5 74,4 78,5 77,3 82,9 81,6 77,3  Het aantal verenigingen waarvan men (minstens passief) lid is, verraadt wel duidelijke verschillen tussen loopbaanonderbrekers en voltijds werkenden (tabel 7). Met uitzondering van de voltijds onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking, zijn loopbaanonderbrekers vaker (minstens passief) lid van 3 of meer verenigingen dan voltijds werkende mannen en vrouwen.  
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Tabel 7:  Lidmaatschap (passief, actief en bestuurslid) van x- aantal verenigingen (in kolompercentages; Mannen: X²=22,43; DF=9; P=0.008. Vrouwen: X²=15,28; DF=9; P=0.084)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=111 n=412 n=82 n=570 n=295 n=333 n=174 n=374 0 ver. 20,7 14,5 25,6 21,5 22,8 17,1 18,4 22,8 1 ver. 23,4 24,9 17,1 28,0 25,2 27,6 32,2 31,1 2 ver. 29,7 24,9 24,4 25,3 20,4 24,9 19,0 23,3 3 of + 26,1 35,6 32,9 25,2 31,6 30,3 30,5 22,8  Als we de achtergrondvariabelen in rekening brengen, verdwijnt het verband tussen het soort statuut waarin men zich bevindt (werkend of in (een bepaalde) onderbreking) en het meervoudig (minstens passief) lidmaatschap. Loopbaanonderbrekers zijn weliswaar vaker meervoudig (minstens passief) lid van een vereniging, maar dat ligt niet zozeer (enkel) aan het statuut van een persoon dan wel aan bepaalde achtergrondkenmerken van die persoon. Bij de mannen biedt het opleidingsniveau of de gezinssituatie meer informatie over de kans op meervoudig (minstens 3-voudig) lidmaatschap dan het statuut van een persoon (tabel 8a). Bij vrouwen wordt het verband tussen statuut en het meervoudig (minstens passief) lidmaatschap volledig wegverklaard door de achtergrondkenmerken opleidingsniveau, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie (tabel 8b).  
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Tabel 8a:  De kans om wel versus niet minstens 3-voudig passief lid te zijn van een vereniging, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij mannen. (Nagelkerke R²= 6%).  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   7,35 3 0,061  V-lbo -0,02 0,24 0,01 1 0,940 0,98 G-lbo 0,38 0,15 6,70 1 0,010 1,47 V-lbo-werk 0,23 0,27 0,74 1 0,389 1,26 Opleiding (3 cat.)9 0,36 0,09 15,75 1 0,000 1,43 Gez.-sit. (5 cat.)    16,49 4 0,002  
inwonend bij ouders -1,00 0,30 10,88 1 0,001 0,37 

alleenwonend -0,69 0,27 6,76 1 0,009 0,50 
met partner zond kind. -0,26 0,18 2,06 1 0,151 0,77 

met 1 kind -0,29 0,18 2,56 1 0,109 0,75 Levensbesch. Part.   3,84 3 0,279  
Niet-prakt christ/kath -0,35 0,20 3,05 1 0,081 0,71 
Vrijz. of andersgelov -0,12 0,19 0,37 1 0,543 0,89 
Ongel. of  onverschil -0,28 0,22 1,54 1 0,214 0,76 constante -1,39 0,28 25,11 1 0,000 0,25 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende mannen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  Tabel 8b:  De kans om wel versus niet minstens 3-voudig passief lid te zijn van een vereniging, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij vrouwen (Nagelkerke R²= 11%).  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   0,83 3 0,841  V-lbo 0,16 0,20 0,62 1 0,430 1,17 G-lbo 0,05 0,19 0,08 1 0,778 1,05 DT-werk 0,15 0,23 0,47 1 0,493 1,17 Opleiding (3 cat.) 0,40 0,10 14,89 1 0,000 1,48 Gez.-sit. (5 cat.)    22,20 4 0,000  

inwonend bij ouders -1,73 0,54 10,18 1 0,001 0,18 
alleenwonend -0,83 0,37 5,05 1 0,025 0,44 

met partner zond kind. -0,79 0,24 10,67 1 0,001 0,46 
met 1 kind -0,37 0,18 4,29 1 0,038 0,69 Levensbesch. Part.   30,82 3 0,000  

Niet-prakt christ/kath -0,93 0,18 27,24 1 0,000 0,40 
Vrijz. of andersgelov -0,37 0,18 4,12 1 0,042 0,69 
Ongel. of  onverschil -0,83 0,25 10,73 1 0,001 0,43 constante -1,17 0,32 12,98 1 0,000 0,31 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende vrouwen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  Laten we het (meer vrijblijvende) passief lidmaatschap buiten beschouwen (dus we houden nu geen rekening met het louter ingeschreven zijn in een vereniging of het lezen van het tijdsschrift van een bepaalde vereniging) dan wijzigt het beeld niet sterk (tabel 9). Bij de verdeling van de actieve leden (actief lid of bestuurslid) over de onderscheiden groepen mannen en vrouwen springen opnieuw (enkel) de gedeeltelijk onderbrekende mannen in het oog. Ongeveer de helft van de Vlaamse mannen en vrouwen van 20 tot 49 jaar is actief lid in een vereniging. Bij de gedeeltelijk onderbrekende mannen ligt de proportie actieve leden op twee derde.                                             

9 Het opleidingsniveau van respondenten in 3 categorieën wordt in de logistische regressies in deze en volgende 
tabellen als een continue variabele beschouwd. 
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Tabel 9:  Minstens actief lidmaatschap (actief lid of bestuurslid) van verenigingen (in kolompercentages; Mannen: X²=9,91; DF=3; P=0.019. Vrouwen: X²=6,52; DF=3; P=0.089)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  N=111 n=412 n=82 n=570 n=295 n=333 n=174 n=374 Geen actief lid 48,2 35,6 42,7 44,3 52,0 42,2 46,0 48,7 Actief lid 51,8 64,4 57,3 55,7 48,0 57,8 54,0 51,3  Na controle voor opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie verdwijnt het significante effect van statuut op actief lidmaatschap nipt (tabel 10). Gedeeltelijk onderbrekende mannen (als enige groep loopbaanonderbrekers) zijn inderdaad actiever in het verenigingsleven dan voltijds werkende mannen maar de loopbaanonderbreking op zich veroorzaakt dit niet alleen. Uit tabel 10 leiden we af dat het specifieke statuut (gedeeltelijk onderbreking) in combinatie met opleidingsniveau en gezinssituatie het hoge aantal actieve leden onder gedeeltelijke onderbrekers verklaart. Naar meervoudig actief lidmaatschap merken we geen duidelijke verschillen tussen de verschillende groepen mannen en vrouwen (tabel 1.6 in bijlage).  Tabel 10:  De kans om wel versus geen actief lid (actief en bestuurslid) te zijn van een vereniging, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij mannen.  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   7,28 3 0,063  V-lbo -0,24 0,22 1,24 1 0,265 0,79 G-lbo 0,29 0,14 4,33 1 0,037 1,34 V-lbo-werk -0,04 0,25 0,02 1 0,875 0,96 Opleiding (3 cat.) 0,34 0,08 17,17 1 0,000 1,41 Gez.-sit. (5 cat.)    9,09 4 0,059  
inwonend bij ouders -0,50 0,23 4,88 1 0,027 0,60 

alleenwonend -0,51 0,22 5,24 1 0,022 0,60 
met partner zond kind. -0,04 0,17 0,06 1 0,805 0,96 

met 1 kind -0,14 0,17 0,70 1 0,403 0,87 Levensbesch. Part.   10,51 3 0,015  
Niet-prakt christ/kath -0,54 0,19 7,73 1 0,005 0,58 
Vrijz. of andersgelov -0,60 0,19 9,83 1 0,002 0,55 
Ongel. of  onverschil -0,48 0,22 4,89 1 0,027 0,62 constante 0,15 0,26 0,35 1 0,555 1,16 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende mannen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  Bestuursleden zijn uiteraard zeldzamer dan actieve leden. Om en bij de vijftien procent van de Vlaamse mannen tussen 20 en 49 jaar oud en tien procent van de Vlaamse vrouwen in die leeftijdscategorie nemen een bestuursfunctie op in een vereniging. Globaal vinden we geen significante verschillen binnen de verschillende groepen mannen en vrouwen. De volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de loopbaanonderbreking vallen wel op aangezien één op vier een bestuursfunctie opneemt in een vereniging (tabel 11).  



 

 20 

Tabel 11:  Bestuurslid van een vereniging (in kolompercentages; Mannen: X²=5,43; DF=3; P=0.143. Vrouwen: X²=4,26; DF=3; P=0.235)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  N=112 n=413 n=82 n=571 n=295 n=333 n=174 n=374 Geen bestuurslid 83,9 85,5 75,6 85,1 92,5 91,6 95,4 90,4 Bestuurslid 16,1 14,5 24,4 14,9 7,5 8,4 4,6 9,6  Samenvattend merken we dat gedeeltelijk onderbrekende mannen tussen 20 en 49 jaar oud, vaker lid zijn (zowel minstens passief als minstens actief lid) van een vereniging dan de voltijds werkende mannen van die leeftijdscategorie. Maar dit is geen algemene tendens onder loopbaanonderbrekers. Lidmaatschap van een vereniging komt voor het overige niet vaker voor onder loopbaanonderbrekers. Los van het veranderde tijdsbudget, enkel op basis van de achtergrondkenmerken hadden we dit nochtans verwacht (zie ‘determinanten’). Misschien zijn de verschillen tussen loopbaanonderbrekers en voltijds werkenden op vlak van opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie toch niet zo uitgesproken. Een loopbaanonderbreking op zichzelf leidt ook niet tot meer lidmaatschappen. Dit is misschien niet zo verwonderlijk. Het nemen van een loopbaanonderbreking houdt weinig verband met (lijkt niet aan te zetten tot) lid worden van een vereniging. Terwijl een loopbaanonderbreking tijdelijk is van aard, is een lidmaatschap een duurzame aangelegenheid. Wanneer we echter de tijd besteed aan verenigingsleven belichten, verwachten we dat het (eventueel grotere) tijdsbudget van loopbaanonderbrekers wel een rol kan spelen in de tijd die men besteedt aan het verenigingsleven.   
2.2.2 TIJD BESTEED AAN HET VERENIGINGSLEVEN Door de band vergelijken we de verschillende groepen naar geslacht. De onderscheiden groepen worden per geslacht opgedeeld naar de grootte van hun vrijetijdsbudget. Als de vrijgekomen tijd beslissend is voor de tijd besteed aan verenigingsleven, dan zullen we per geslacht een continuüm merken van enerzijds de volledige onderbrekers die veel tijd besteden aan het verenigingsleven, over de gedeeltelijke onderbrekers tot de voltijds werkende mannen en vrouwen10 (bij mannen aangevuld met de volledig onderbrekende mannen werken tijdens de onderbreking11) die er weinig tijd zouden aan besteden. De tijd besteed aan het verenigingsleven is een belangrijke indicatie van de concrete plaats die het verenigingsleven inneemt in het leven van loopbaanonderbrekers. We                                            
10  Voor de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen en de deeltijds werkende vrouwen verwachten we een 

vergelijkbare tijdsbesteding. 
11  We veronderstellen dat de volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking net als 

voltijds werkende mannen, over een beperkt tijdsbudget beschikken  
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bekijken de tijd die gemiddeld per maand aan het verenigingsleven wordt besteed. Enkel zij die actief zijn in het verenigingsleven (actief lid of bestuurslid) worden in beschouwing genomen. Het betreft hier dus slechts een goede helft van de onderzoekspopulatie. De volledig onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking en actief zijn in het verenigingsleven spenderen maandelijks veruit het meeste tijd aan het verenigingsleven: 26 uren en drie kwartier (tabel 12). Deze groep mannen is maandelijks 11 uren langer actief in het verenigingsleven in vergelijking met voltijds werkende mannen, 9 uur en een half langer dan de gedeeltelijk onderbrekende mannen en maar liefst 14 uren langer actief in het verenigingsleven dan de volledige onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking12. De voltijds onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking, vormen de enige groep die ook meldt een duidelijke afname te ervaren in de bestede tijd aan het verenigingsleven, bijna 1 op vier meldt dit (tabel 1.8 in bijlage). Met andere woorden, voor deze groep heeft het nemen van een loopbaanonderbreking een negatieve invloed op hun participatie in het verenigingsleven. De onderscheiden groepen vrouwen spenderen over het algemeen minder tijd aan het verenigingsleven dan mannen. Ze verschillen onderling erg weinig wat de gemiddelde duur van de activiteiten per maand betreft. Volledig onderbrekende vrouwen spenderen het meeste tijd per maand aan het verenigingsleven (12 uur en 24 minuten), gedeeltelijk onderbrekende vrouwen het minste (8u en een half).  Tabel 12:  Gemiddelde tijd besteed per maand aan verenigingsleven voor de onderscheiden groepen actieve mannen en vrouwen, met aanduiding van de significante verschillen tussen onderscheiden groepen van hetzelfde geslacht  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=51 n=237 n=44 n=312 n=130 n=174 n=93 n=189 Gem. 26:42 17:11 12:43 15:43 12:24 8:30 9:03 10:13 G-lbo* V-lbo* V-lbo* V-lbo* G-lbo* V-lbo* V-lbo V-lbo V-lbo-w* V-lbo-w G-lbo G-lbo DT-werk DT-werk G-lbo G-lbo Sign. VT-werk* VT-werk VT-werk V-lbo-w VT-werk VT-werk VT-werk DT-werk Significantieniveaus (van het verschil van elke groep met elke andere onderscheiden groep van hetzelfde geslacht): * p<0.05.   De voltijds onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking verschillen als enige groep loopbaanonderbrekers significant van de voltijds werkende mannen. Na controle voor gezinssituatie, opleidingsniveau en levensbeschouwelijke participatie onderscheiden de voltijdse onderbrekers zich nog steeds overtuigend van de overige categorieën mannen (tabel 13).                                             
12  Deze verschillen worden niet veroorzaakt door enkele extreme gevallen (“outliers”) die enorm veel tijd 

aan het verenigingsleven spenderen. Het “5% afgeroomd gemiddelde” is een meer robuuste maat om 
het gemiddelde te berekenen. Deze maat toont dezelfde grote verschillen tussen de groepen mannen (zie 
tabel 1.7 in bijlage (bij de berekening van het “5% afgeroomd gemiddelde” houdt men geen rekening 
met de 2,5% hoogste en 2,5% laagste scores). 
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Tabel 13:  Gemiddelde tijd besteed aan verenigingsleven voor de onderscheiden groepen actieve mannen en vrouwen na controle voor opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie, met aanduiding van de significante verschillen tussen onderscheiden groepen van hetzelfde geslacht  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=51 n=237 n=44 n=312 n=130 n=174 n=93 n=189 Gem. 25:55 17:16 12:43 15:27 12:33 9:01 9:08 9:39 G-lbo* V-lbo* V-lbo* V-lbo* G-lbo* V-lbo* V-lbo V-lbo V-lbo-w* V-lbo-w G-lbo G-lbo DT-werk DT-werk G-lbo G-lbo Sign. VT-werk* VT-werk VT-werk V-lbo-w VT-werk VT-werk VT-werk DT-werk Significantieniveaus (van het verschil van elke groep met elke andere onderscheiden groep van hetzelfde geslacht): * p<0.05.   Bij de vrouwen die actief zijn in het verenigingsleven, verschilt geen enkele groep loopbaanonderbrekers significant van de groep voltijds werkende vrouwen (tabel 12). Enkel de groepen loopbaanonderbrekers verschillen significant van elkaar, wat de tijdsbesteding in het verenigingsleven aangaat. Voltijds onderbrekende vrouwen spenderen de meeste tijd aan het verenigingsleven, deeltijds onderbrekende vrouwen het minst. Het lijkt er sterk op dat voltijds onderbrekende vrouwen een deel van de vrijgekomen tijd kunnen investeren in het verenigingsleven. De helft van hen meldt ook dat de tijd besteed aan het verenigingsleven is toegenomen (tabel 1.8 in bijlage). Bij de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen ervaart slechts een vierde een toename. Beide groepen onderbrekende vrouwen verschillen dus niet significant van de werkende groepen vrouwen. Na controle voor opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie convergeren de scores van de verschillende groepen vrouwen met uitzondering van de volledig onderbrekende vrouwen (tabel 13). Bij vrouwen hebben het opleidingsniveau, de gezinssituatie en de levensbeschouwelijke participatie blijkbaar een sterkere invloed op de tijdsbesteding in het verenigingsleven dan voor mannen13. Het onderlinge verschil tussen beide groepen vrouwen in loopbaanonderbreking blijft na de controle significant.  De grote verschillen tussen volledig onderbrekende mannen en vrouwen zijn wellicht mede een gevolg van de grotere gezinsoriëntatie van vrouwen in het algemeen en de traditionele rollenverdeling die hiermee gepaard gaat. Mannen daarentegen oriënteren zich in het algemeen meer op het publieke leven dan vrouwen. Een loopbaanonderbreking blijkt slechts in één specifieke omstandigheid een discriminerende rol te kunnen spelen wat de tijdsbesteding aan het verenigingsleven betreft. Enkel mannen die een volledige onderbreking nemen en niet werken tijdens deze onderbreking én actief zijn in het verenigingsleven brengen duidelijk meer tijd door in het verenigingsleven dan voltijds werkende mannen.                                             
13  Na controle voor de achtergrondvariabelen bleven de tijdsscores van de mannen zo goed als 

onveranderd. 
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Bij het wegvallen van formele arbeid biedt het verenigingsleven een concrete mogelijkheid om een deel van de vrijgekomen tijd aan te besteden. Actieve volledig onderbrekende mannen (zonder werkactiviteit) spenderen gemiddeld 6 uur per week aan het verenigingsleven, actieve volledig onderbrekende vrouwen gemiddeld 3 uur per week.  We weten nu hoeveel tijd loopbaanonderbrekers spenderen aan het verenigingsleven. Maar engageren loopbaanonderbrekers en voltijds werkende mannen en vrouwen zich in dezelfde soort verenigingen of houden loopbaanonderbrekers er specifieke voorkeuren op na?   
2.2.3 SOORTEN VERENIGINGEN  In het loopbaanonderbrekersonderzoek werden 21 soorten verenigingen opgenomen. Om een beeld te krijgen op de meest populaire verenigingen (verenigingen met de meeste leden) werden de 21 verenigingen geordend volgens ledenaantal voor de groepen mannen en vrouwen afzonderlijk (tabel 14 en 15). Aangezien we telkens meerdere groepen onderscheiden, volgen alle groepen de ordening van de volledige onderbrekers (voor mannen: de volledige onderbrekers die niet werken tijdens de onderbreking). Enkel de actieve leden, dus zowel actieve leden als bestuursleden, worden in rekening gebracht. Sportverenigingen hebben de meeste actieve leden en dit in alle onderscheiden groepen mannen (tabel 14). Vakbonden en middenstandsorganisaties worden ook hoog gerangschikt. Enkel onder volledig onderbrekende mannen zonder werkactiviteit vinden we dergelijke verenigingen niet terug in de top 3 van verenigingen met de meest actieve leden. Deze mannen hebben duidelijk een minder sterke band met ‘het werkveld’. Lidmaatschap van een gemeentelijke adviesraad of schoolraad scoort enkel hoog onder volledig onderbrekende mannen (die niet werken tijdens de onderbreking) en gedeeltelijk onderbrekende mannen. Lidmaatschap van een schoolraad is mogelijk een voorbeeld van het engagement dat deze mannen opnemen naar hun kinderen toe. Binnen deze twee groepen mannen geeft dan ook een substantieel deel van hen vaak aan een onderbreking te nemen om meer tijd te hebben voor de kinderen. Volledig onderbrekende mannen met werkactiviteit tijdens de onderbreking vallen op door hun erg lokaal actief engagement. 15% van hen is actief lid in een wijk- of buurtcomité en nog eens 9% is actief in een groepering verbonden aan het plaatselijke café.   
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Tabel 14:  Verenigingen aflopend gerangschikt volgens het percentage volledig onderbrekende mannen zonder werkactiviteit dat er actief in participeert   MANNEN Vereniging  V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk  n=112 n=414 n=81 n=572 Sportvereniging 25,2 (1) 32,9 (1) 32,9 (1) 31,9 (1) Gemeentelijke adviesraad of schoolraad 9,8 (2) 8,2 (3) 3,7 3,9 Vereniging voor (amateur-) kunstbeoefening 8,9 (3) 6,8 4,9 4,9 Wijk- of buurtcomité 8,9 (3) 5,8 14,6 (2) 4,7 Groepering verbonden aan plaatselijke café 5,4 3,6 8,5 5,3 Hobbyclub 4,5 5,3 6,1 6,0 (3) Rode Kruis, Vlaamse Kruis, vrijwil. brandw. 4,5 3,6 2,4 2,3 Religieuze of kerkelijke vereniging 4,5 2,4 3,7 1,9 Vakb, middenstandsorg., org v. werkg/zelfst 3,6 11,4 (2) 11,0 (3) 10,0 (2) Socio-culturele vereniging 3,6 6,8 8,5 4,7 Derde wereld- of vredesbeweging 2,7 2,4 2,4 1,4 Fietsersbond, Voetgangersbeweging 2,7 2,2 3,7 2,1 Milieu- of natuurvereniging 2,7 5,3 3,7 1,4 Jeugdbeweging, -vereniging of –club 1,8 2,2 2,4 4,9 Gezinsvereniging 1,8 5,1 3,7 1,4 Zelfhulpgroep 1,8 0,5 0,0 0,4 Vereniging, groep of bond v. gepensioneerden 0,9 0,2 0,0 0,0 Politieke vereniging of partij 0,9 4,6 3,7 2,6 Vereniging die gehand. of bejaarden helpt 0,9 2,2 4,9 2,5 Fanclub 0,9 1,7 2,4 1,0 Vrouwenvereniging 0,0 0,0 0,0 0,4  Ook bij de onderscheiden groepen vrouwen tellen sportverenigingen uitgesproken de meeste (actieve) leden (tabel 15). Een sportvereniging is voor de groep voltijds werkende vrouwen zelfs de enige vereniging die een duidelijke deel van hen kan mobiliseren. Bij de andere groepen vrouwen treft men een grotere verscheidenheid aan verenigingen aan die minstens een tiende van de betreffende groep bereikt. Vrouwenverenigingen en de gemeentelijke adviesraad of schoolraad zijn hiervan voorbeelden. We merken op dat de gezinsvereniging eerder een vereniging is voor vrouwen in loopbaanonderbreking, vooral dan voor de vrouwen in gedeeltelijke onderbreking.    
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Tabel 15:  Verenigingen aflopend gerangschikt volgens het percentage volledig onderbrekende vrouwen dat er actief in participeert   VROUWEN Vereniging  V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=295 n=333 n=175 n=375 Sportvereniging 18,0 (1) 31,2 (1) 29,7 (1) 29,1 (1) Gemeentelijke adviesraad of schoolraad 11,5 (2) 8,7 (3) 9,2 (3) 7,0 (2) Vrouwenvereniging 10,2 (3) 8,4  12,0 (2) 5,1 Hobbyclub 7,8 6,9 8,0 5,1 Gezinsvereniging 7,8 10,2 (3) 5,7 3,5 Rode Kruis, Vlaamse Kruis, vrijwil.brandweer 4,4 3,9 1,7 2,1 Socio-culturele vereniging 4,4 7,8 1,1 3,7 Vakb, middenstandsorg., org v. werkg/zelfst 3,7 1,8 2,3 1,6 Vereniging voor (amateur-) kunstbeoefening 3,7 4,8 4,0 5,3 (3) Wijk- of buurtcomité 3,7 3,9 5,2 5,3 (3) Jeugdbeweging, -vereniging of –club 2,7 1,2 2,9 3,5 Vereniging die gehand. of bejaarden helpt 2,4 0,9 1,1 2,1 Fietsersbond, Voetgangersbeweging 2,0 1,5 1,1 1,3 Fanclub 2,0 1,2 1,1 0,5 Zelfhulpgroep 1,4 0,9 0,0 0,5 Religieuze of kerkelijke vereniging 1,0 1,5 1,7 4,0 Groepering verbonden aan plaatselijke café 1,0 0,9 1,1 0,5 Politieke vereniging of partij 1,0 0,6 0,0 0,0 Derde wereld- of vredesbeweging 0,7 0,6 1,1 1,9 Milieu- of natuurvereniging 0,3 2,1 2,9 1,1 Vereniging, groep of bond v. gepensioneerden 0,0 0,3 0,0 0,0  Op zoek naar typische verenigingen voor loopbaanonderbrekers hergroeperen we de 21 verenigingen om zo grotere gehelen te verkrijgen. Een principale componenten-analyse wijst op het bestaan van slechts één dimensie14. Daarom kiezen we ervoor om de hergroepering uit te voeren op basis van een inhoudelijk richtsnoer, namelijk naargelang de levenssfeer waarmee de verenigingen bezig zijn (zie ook Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001, pp.34-37; Elchardus, De Groof, 2003, pp. 16-21). In de eerste groep verenigingen brengen we de sportverenigingen en de groeperingen verbonden aan het plaatselijke café samen. Uit onderzoek (Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001) is immers gebleken dat het lidmaatschap van sportverenigingen en caféverenigingen samenhangt. Een tweede groep verzamelt de vrouwenbewegingen, de socio-culturele verenigingen, de gezinsverenigingen en de verenigingen voor gepensioneerden onder de noemer ‘klassieke socio-culturele verenigingen’. De hobbyclubs en de verenigingen voor (amateur-) kunstbeoefening vormen de creatieve verenigingen15. Verder hergroeperen we de fietserbond en voetgangersbeweging, de politieke vereniging of partij, de wijk- en buurtcomités, de vakbonden, middenstandsorganisaties, beroepsverenigingen of organisaties van werkgevers of zelfstandigen, de gemeentelijke adviesraad en schoolraad tot ‘politieke- en belangenbehartigingsverenigingen’. De overblijvende verenigingen zijn                                            
14  Op basis van de visuele voorstelling van de eigenwaardes van de verschillende dimensies (screeplot) 

kunnen we besluiten dat een princals-analyse op het bestaan van slechts één dimensie wijst. De ‘knik’ 
na de eerste eigenwaarde wijst op het niet meer beslissend zijn van de overige eigenwaardes. 

15  Fanclubs werden ook in deze groep onderverdeeld. Van de nieuw gevormde entiteiten lijken de 
creatieve verengingen lijken het meest het wezen van deze verenigingen te vatten.  
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allen in wezen sociale verenigingen. De jeugdbewegingen, de verenigingen die gehandicapten, bejaarden, kansarmen, … helpen, het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis, de vrijwillige brandweer en zelfhulpgroepen vormen de ‘caritatieve verenigingen’. Ten slotte brengen we de milieu- of natuurverenigingen, de religieuze of kerkelijke verenigingen en de derde wereld- of vredesbewegingen samen onder de noemer ‘algemene sociale verenigingen’. Zes groepen verenigingen blijven zo over (tabel 16 en 17). Opnieuw merken we de sterke vertegenwoordiging van de (café)sportverenigingen. Ook de politieke- en belangenbehartigingsverenigingen, de klassieke socio-culturele verenigingen (enkel onder vrouwen) en -in mindere mate- de creatieve verenigingen kennen een vrije actieve aanhang onder de groepen 20-49 jarigen die we onderscheiden.  De politieke (en belangenbehartigings-) verenigingen en de algemene sociale verenigingen zijn ongelijke verdeeld over de verschillende groepen mannen (tabel 16). Bij de politieke verenigingen zijn het vooral de mannen in gedeeltelijke onderbreking en volledig onderbrekende mannen die werken tijdens hun onderbreking die vaker actief zijn in deze verenigingen. Bij de algemene sociale verenigingen zijn de drie groepen loopbaanonderbrekende mannen actiever dan voltijds werkende mannen. We lijken te kunnen spreken van typische verenigingen voor mannelijke loopbaanonderbrekers. Tabel 16:  Actief lidmaatschap van soorten verenigingen bij mannen   MANNEN Vereniging  V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk  n=111 n=413 n=82 n=571 (Café)sportverenigingen (ns) 27,0 34,1 34,1 34,1 Politieke- en belangenbehartigingsver. (*) 21,6 25,2 28,0 18,4 Creatieve verenigingen (ns) 13,4 13,1 12,2 11,2 Caritatieve verenigingen (ns) 8,0 8,0 6,1 9,1 Algemene sociale verenigingen (**) 7,2 9,7 8,5 4,2 Klassieke socio-culturele verenigingen (ns) 5,4 10,4 11,0 6,3 Significantieniveaus: *** p< 0.001; ** p<0.01; * p<0.05; n.s.: niet significant.  Opnieuw vragen we ons af of verschillen in achtergrondkenmerken (mede-) bepalend zijn voor de gevonden variaties. Na controle voor opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie verdwijnt het significante effect van statuut op actief lidmaatschap van een politieke (en belangenbehartigings-) vereniging (tabel 1.9 in bijlage). Voor mannen met een gelijke gezinssamenstelling, opleidingsniveau en levensbeschouwelijke participatie speelt de status van ‘loopbaanonderbreker’ dus geen significante rol voor het actief lidmaatschap van politieke verenigingen. Controleren we ook de variaties wat actief lidmaatschap van algemene sociale verenigingen betreft voor achtergrondvariabelen, dan blijft (enkel) het verschil tussen gedeeltelijke onderbrekers en voltijds werkende mannen (significant) overeind (tabel 1.10 in bijlage). In termen van kansverhoudingen: de kans om actief te zijn in een algemeen sociale vereniging versus niet actief te zijn in een dergelijke vereniging is 2.25 keer groter voor gedeeltelijk onderbrekende mannen dan voor voltijds werkende mannen. We onthouden dus dat 
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lidmaatschap van politieke en algemeen sociale verenigingen bij mannen vaker voorkomt onder loopbaanonderbrekers dan onder voltijds werkende mannen. Maar niet enkel de keuze voor een onderbreking is hierin bepalend. De keuze voor loopbaanonderbreking hangt samen met een bepaalde gezinssituatie, opleidingsniveau en levensbeschouwelijke participatie die de kans op een engagement in politieke en algemene sociale verenigingen vergroot.  Ook bij vrouwen zijn niet alle groepen even actief in de thematisch onderscheiden verenigingen (tabel 17). Voltijds onderbrekende vrouwen zijn duidelijk het minst actief in een sportvereniging in vergelijking met de overige groepen vrouwen. De voltijds werkende vrouwen voelen zich op hun beurt het minst aangesproken tot de klassieke socio-culturele verenigingen. Terwijl deze groep, in vergelijking met de overige groepen vrouwen het vaakst actief is in een caritatieve vereniging. Eén op de tien van de voltijds werkende vrouwen zijn er actief lid van een caritatieve vereniging als het Rode Kruis of de jeugdbeweging.  Tabel 17:  Actief lidmaatschap van soorten verenigingen bij vrouwen   VROUWEN Vereniging  V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=294 n=334 n=174 n=374 (Café)sportverenigingen (**) 18,3 31,8 30,9 29,7 Klassieke socio-culturele verenigingen (**) 17,7 16,8 18,4 9,1 Politieke- en belangenbehartigingsver.(ns) 17,6 20,1 16,6 15,5 Creatieve verenigingen (ns) 12,2 11,7 10,9 9,6 Caritatieve verenigingen (*) 6,4 4,2 5,7 9,6 Algemene sociale verenigingen (ns) 6,1 6,0 3,4 4,8 Significantieniveaus: *** p< 0.001; ** p<0.01; * p<0.05; n.s.: niet significant.  Volledig onderbrekende vrouwen blijken ook na controle voor opleidingsniveau, levensbeschouwelijke participatie en gezinssituatie minder actief te zijn in sportverenigingen ten opzichte van de overige groepen vrouwen16 (zie tabel 1.11 in bijlage). Uit een vorig rapport weten we dat vrouwen die voltijds een onderbreking nemen dit bijna ‘exclusief’ voor hun kinderen doen (Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2007). Ze hebben de jongste en meeste kinderen van de verschillende onderscheiden groepen vrouwen in ons onderzoek (cfr. supra). Het gevonden verschil in actieve participatie tussen voltijds werkende vrouwen en de andere groepen op vlak van de klassieke socio-culturele verenigingen blijft niet overeind na controle voor de drie achtergrondvariabelen (zie tabel 1.12 in bijlage). Dus bij vrouwen met dezelfde gezinssituatie, scholingsgraad en levensbeschouwelijke participatie zouden we geen verschillen op dit vlak vaststellen. Gezien socio-culturele verenigingen onder meer gezinsverenigingen omvatten ligt het voor de hand dat de gezinssituatie van een persoon                                            
16  In termen van kansverhoudingen: de kans om actief te zijn in een sportvereniging versus niet actief te 

zijn is 0.56 keer kleiner voor volledig onderbrekende vrouwen dan voor voltijds werkende vrouwen. 
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medebepalend is voor lidmaatschap van deze cluster van verenigingen. Vrouwen met een gezin (vrouwen in loopbaanonderbreking en deeltijds werkende vrouwen) maken dan ook meer kans om tot die cluster te behoren in tegenstelling tot de voltijds werkende vrouwen die vaker geen gezin hebben. Ten slotte blijkt ook de sterkere participatie van voltijds werkende vrouwen in caritatieve verenigingen te verklaren vanuit achtergrondkenmerken (tabel 1.13 in bijlage). Na controle voor opleidingsniveau, levensbeschouwelijke participatie en gezinssituatie is het effect van de status van loopbaanonderbreker niet significant.  Verenigingen typisch voor loopbaanonderbrekers verschillen bij mannen en vrouwen. Mannelijke loopbaanonderbrekers engageren zich vaker in politieke- en belangenbehartigingsverenigingen en algemene sociale verenigingen dan voltijds werkende mannen. Mannelijke loopbaanonderbrekers zijn niet zozeer de sportieve of creatieve mannen. In het verenigingsleven spreken vooral belangenbehartiging en algemeen sociale kwesties hen aan, sterker dan dit het geval is voor de gemiddeld voltijds werkende man. Vrouwelijke loopbaanonderbrekers zijn vaker actief in klassieke socio-culturele verenigingen en zijn minder actief in caritatieve verenigingen in vergelijking met voltijds werkende vrouwen.   
2.2.4 INTENSITEIT PARTICIPATIE  We hebben informatie over het al dan niet (passief – actief- bestuurs-) lid zijn van de onderscheiden groepen mannen en vrouwen en we weten welke groepen vaker lid zijn van welke soort vereniging. We ontwikkelden ook een maat die de informatie van het soort lidmaatschap (vroeger lid - passief lid– actief lid - bestuurslid) en de soort vereniging waarvan men lid is combineert. Willen we een cijfer plakken op de intensiteit van participeren aan het verenigingsleven dan is het belangrijk in te zien dat niet elke vereniging evenveel vergt van haar leden. Met behulp van de princalstechniek kan deze nuance worden aangebracht en krijgen we zicht op de intensiteit van het engagement van een persoon in het verenigingsleven. Terwijl de bestede tijd informatie biedt over de duur van een engagement, geeft deze maat een algemeen beeld van de mate van verantwoordelijkheid die men opneemt binnen het verenigingsleven. De maat werd voor het eerst aangemaakt door Hooghe, Elchardus en Smits in 2001 in het kader van het onderzoek naar het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen (Elchardus, Huyse & Hooghe 2001 : 37-40).  Men moet deze participatiemaat aanzien als een latente variabele waarnaar alle antwoorden op de lidmaatschapsvariabelen (soort lid en soort vereniging) verwijzen. Alle verenigingen worden in een princalsanalyse op één component geforceerd. Sommige 
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verenigingen worden niet opgenomen in de algemene participatiemaat. Sportverenigingen zijn daarvan het belangrijkste voorbeeld. Lidmaatschap van een sportvereniging hangt niet samen met lidmaatschap van andere verenigingen en verwijst dus niet naar eenzelfde achterliggend concept van participatie. Mensen die in het algemeen sterk participeren in het verenigingsleven blijken niet noodzakelijk lid te zijn van een sportvereniging en omgekeerd. Met behulp van een princals-analyse kreeg elk antwoord op een lidmaatschapvariabele een bepaald gewicht toegekend, voorbeelden daarvan vind je terug in tabel 18. Niet alle verenigingen krijgen eenzelfde gewicht. De princals-analyse bepaalt hoe zwaar een bepaalde vorm van lidmaatschap van een bepaalde vereniging weegt. Zo valt het bijvoorbeeld op dat een passief lidmaatschap van een derde wereld- of vredesbeweging op een intenser participatiepatroon wijst dan bestuurslid zijn van een wijk- of buurtcomité (tabel 18). Anderzijds merken we dat een vroeger lidmaatschap van het Rode Kruis even sterk bijdraagt als een actieve inzet in die organisatie. De algemene participatiemaat kan dus als een continuüm worden beschouwd met aan het ene uiteinde de non-participatie en aan het andere uiteinde de bestuurlijke deelname aan verschillende organisaties (zie tabel 2.1 in bijlage). Afhankelijk van het antwoordpatroon, krijgt elke persoon een totale score of graad van participatie aangemeten. De scores lopen van 0 tot 100. 0 duidt op een lage intensiteit van participeren in het verenigingsleven terwijl een score van 100 op een hoge intensiteit van engagement in het verenigingsleven wijst. Gemiddeld scoren werkende en onderbrekende Vlamingen tussen 20 en 49 jaar eerder laag op de participatiemaat, een score van 9,7. Meer uitleg betreffende de aanmaak van de algemene participatiemaat vindt u in bijlage 2.  Tabel 18:  Enkele voorbeelden van gewichten (categoriecoördinaten) princalsanalyse algemene participatiemaat.  Geen lid Vroeger lid Passief  lid Actief lid Bestuurs-lid Derde wereld- of vredesbeweging -0,18 1,45 1,60 2,16 2,44 Rode Kruis, Vlaams Kruis -0,11 0,76 0,76 0,76 2,20 Wijk- of buurtcomité -0,14 0,71 1,11 1,11 1,54 Vakbond, middenstandsvereniging -0,24 0,19 0,19 0,52 2,17  Gemiddeld scoren vier van de vijf groepen loopbaanonderbrekers boven het algemeen gemiddelde van de participatiemaat (tabel 19). Enkel de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen bevinden zich nipt onder het algemeen gemiddelde (9,2). De groepen werkende mannen en vrouwen scoren stelselmatig onder dat gemiddelde. De volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking scoren gemiddeld het hoogst op de maat. Het feit dat één op de vier een bestuursfunctie vervult in een vereniging speelt hierin zeker een rol. Dit uit zich in de hoogste score van 12,67 op de algemene participatiemaat. Bij de vrouwen hebben de volledig onderbrekende vrouwen de hoogste score (10,26). Voltijds onderbrekende mannen met werkactiviteit en de deeltijds 
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onderbrekende mannen participeren (significant) intenser in het verenigingsleven dan voltijds werkende mannen (tabel 19). De hogere score van voltijds loopbaanonderbrekende mannen zonder werkactiviteiten is niet (significant) verschillend van die van voltijds werkende mannen. Vrouwen in loopbaanonderbreking scoren gemiddeld iets hoger dan werkende vrouwen, maar dit verschil is niet significant.  Tabel 19:  Gemiddelde score op de algemene participatiemaat (0-100) voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen, met aanduiding van de significante verschillen ten opzichte van de vergelijkingsgroep van voltijds werkenden  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 N=571 n=294 n=332 n=173 n=369 Gem. 11,11 11,84 12,67 8,75 10,26 9,20 8,07 8,45 Sign.  *** *      Significantieniveaus (van het verschil van elke groep tov de groep voltijds werkenden van hetzelfde geslacht): *** p< 0.001; ** p<0.01; * p<0.05.   Ook na controle voor opleidingsniveau, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie blijkt dat mannen in deeltijdse onderbreking en mannen die werken tijdens de voltijdse onderbreking significant intenser participeren in het verenigingsleven in vergelijking met de voltijds werkende mannen (tabel 20). Dit wil zeggen dat de vastgestelde verschillen in participatiescore voor de onderscheiden groepen mannen niet kunnen worden toegeschreven aan verschillen in opleidingsniveau, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Na controle voor deze variabelen zijn de scores van de voltijds onderbrekende vrouwen en de voltijds werkende vrouwen naar elkaar toe geschoven.  Tabel 20:  Gemiddelde score op de algemene participatiemaat (0-100) voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen, na controle voor opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie, met aanduiding van de significante verschillen ten opzichte van de vergelijkingsgroep van voltijds werkenden  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 N=571 n=294 n=332 n=173 n=369 Gem. 10,64 11,27 12,54 9,15 10,04 8,66 8,30 9,25 Sign.  ** **      Significantieniveaus (van het verschil van elke groep tov de groep voltijds werkenden van hetzelfde geslacht): *** p< 0.001; ** p<0.01; * p<0.05.   Met uitzondering van de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen, scoren loopbaanonderbrekers beter dan gemiddeld op de algemene participatiemaat. Toch participeren enkel de gedeeltelijk onderbrekende mannen en de volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking significant intenser in het verenigingsleven in vergelijking tot de voltijds werkenden van hun groep (de mannen). Voor gedeeltelijk onderbrekende mannen ligt dit in de lijn van hun veelvoorkomend (minstens passief of minstens actief) lidmaatschap. Volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking verzilveren het vaak voorkomend bestuurslidmaatschap.   
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De tijd die men investeert in het verenigingsleven en de intensiteit van het lidmaatschap bieden beiden een erg verschillende kijk op de participatie in het verenigingsleven. Bij de bestede tijd komen vooral de voltijds onderbrekende mannen (die niet werken) en vrouwen uit de verf. Zij besteden de meeste tijd in het verenigingsleven. Maar bekijken we de intensiteit van dit engagement dan komen deze groepen amper voor.   
2.2.5 SAMENVATTING PARTICIPATIE IN HET 

VERENIGINGSLEVEN Naar de intensiteit van het engagement en de tijdsbesteding in het verenigingsleven onderscheiden enkel mannelijke loopbaanonderbrekers zich van hun voltijds werkende soortgenoten. De groepen mannelijke loopbaanonderbrekers verschillen van de voltijds werkende mannen ofwel door meer tijd te investeren in het verenigingsleven (voltijds onderbrekende mannen zonder werkactiviteit) ofwel door zich intenser te engageren (gedeeltelijk onderbrekende mannen en voltijds onderbrekende mannen die werken).  Bij de vrouwen die actief zijn in het verenigingsleven, verschilt geen enkele groep loopbaanonderbrekers significant van de groep voltijds werkende vrouwen wat de tijdsbesteding in het verenigingsleven aangaat. Enkel de groepen loopbaanonderbrekers verschillen onderling significant van elkaar. Voltijds onderbrekende vrouwen spenderen de meeste tijd aan het verenigingsleven, deeltijds onderbrekende vrouwen het minst. Ook wat de intensiteit van het engagement in het verenigingsleven betreft, verschillen de vrouwen in loopbaanonderbreking niet van de voltijds werkende vrouwen.  Het lijkt er sterk op dat het verenigingsleven enkel voor mannen een mogelijk alternatief vormt voor formele arbeid tijdens de loopbaanonderbreking.  Als loopbaanonderbrekers actief zijn in het verenigingsleven hebben ze bepaalde voorkeuren wat de soort vereniging betreft. Verenigingen typisch voor loopbaanonderbrekers verschillen bij mannen en vrouwen. Mannelijke loopbaanonderbrekers engageren zich vaker in politieke- en belangenbehartigingsverenigingen en algemene sociale verenigingen dan voltijds werkende mannen. Vrouwelijke loopbaanonderbrekers zijn vaker actief in klassieke socio-culturele verenigingen en minder vaak in caritatieve verenigingen in vergelijking met voltijds werkende vrouwen.  Engagementen in het verenigingsleven verlopen ondubbelzinnig via duidelijk georganiseerde contacten. Het vrijwilligerswerk en de zorgverlening bevinden zich niet zo eenduidig binnen formele kaders. Toch behandelen we ook deze vormen van maatschappelijke participatie. Gezien het engagement naar de maatschappij toe 
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(belangeloze inzet) en het belang voor de sociale integratie van de loopbaanonderbrekers, is het belangrijk ook deze vormen van maatschappelijke participatie door te lichten.   
2.3 VRIJWILLIGERSWERK EN ZORGVERLENING In dit hoofdstuk brengen we de manier waarop maatschappelijke participatie het wegvallen van de formele arbeid kan opvangen in kaart. Deze paragraaf bespreekt het vrijwilligerswerk en de zorgverlening: twee domeinen die zich als alternatief voor formele arbeid kunnen aanbieden aan loopbaanonderbrekers.  
2.3.1 VRIJWILLIGERS / ZORGVERLENERS Ongeveer de helft van alle respondenten verricht een vorm van vrijwilligerswerk of doet aan zorgverlening17 (tabel 21). Enkel bij de volledig onderbrekende mannen die werken en de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen vinden we minder vrijwilligers of zorgverleners terug.  Tabel 21:  Aantal vrijwilliger/zorgverleners in de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (in kolompercentages; Mannen: X²=8,86; DF=3; P=0.031. Vrouwen: X²=9,12; DF=3; P=0.028)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  N=112 n=413 n=82 n=572 n=295 n=333 n=174 n=373 Geen vrijwill/zorgv. 51,8 48,2 65,9 52,8 44,4 56,2 47,7 50,4 Vrijwilliger/zorgv. 48,2 51,8 34,1 47,2 55,6 43,8 52,3 49,6  Na controle voor opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie verdwijnt bij de mannen het significante effect (nipt) van statuut op het aantal vrijwilligers/zorgverleners dat in elke onderscheiden groep mannen voorkomt (tabel 22). Volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking verrichten minder vaak vrijwilligerswerk of verlenen minder zorg aan derden. Dit is niet enkel een gevolg van hun arbeidssituatie. Naast het specifieke statuut verklaren ook het opleidingsniveau, de gezinssituatie en de levensbeschouwelijke participatie het lage aantal vrijwilligers/zorgverleners onder de volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking.                                            
17  Het verrichten van vrijwilligerswerk werd vastgesteld op basis van de vraag: “Op welk van de volgende 

terreinen verricht u weleens onbetaald vrijwilligerswerk?” De opgesomde terreinen worden opgelijst in 
de tabel 24. 
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Tabel 22:  De kans om wel versus geen vrijwilliger / zorgverlener te zijn, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij mannen  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   7,13 3 0,068  V-lbo -0,06 0,22 0,07 1 0,797 0,95 G-lbo 0,10 0,14 0,52 1 0,472 1,10 V-lbo-werk -0,60 0,26 5,42 1 0,020 0,55 Opleiding (3 cat.) 0,43 0,08 27,81 1 0,000 1,54 Gez.-sit. (5 cat.)    9,21 4 0,056  
inwonend bij ouders -0,50 0,23 4,64 1 0,031 0,61 

alleenwonend -0,49 0,23 4,73 1 0,030 0,61 
met partner zond kind. -0,29 0,17 3,04 1 0,081 0,75 

met 1 kind -0,25 0,17 2,29 1 0,131 0,78 Levensbesch. Part.   12,12 3 0,007  
Niet-prakt christ/kath -0,57 0,19 9,30 1 0,002 0,57 
Vrijz. of andersgelov -0,40 0,18 4,65 1 0,031 0,67 
Ongel. of  onverschil -0,65 0,21 9,64 1 0,002 0,52 constante -0,36 0,25 2,05 1 0,152 0,70 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende mannen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  Controleren we ook bij de vrouwen voor opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie dan merken we significante verschillen tussen de vrouwen in gedeeltelijke onderbreking en de voltijds werkende vrouwen (tabel 23). Alhoewel de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen proportioneel niet zo veel minder vrijwilligers en zorgverleners tellen dan voltijds werkende vrouwen, zou men op basis van hun achtergrondvariabelen een stuk meer vrijwilligers/zorgverleners verwachten bij deze groep vrouwen. Na controle wordt het feit dat deze groep minder vrijwilligers telt sterker in de verf gezet. Als gedeeltelijk onderbrekende vrouwen een gelijke gezinssituatie, opleidingsniveau en levensbeschouwelijke participatiepatroon zouden hebben dan voltijds werkende vrouwen, dan is de kans om vrijwilliger te zijn versus geen vrijwilliger voor gedeeltelijk onderbrekende vrouwen een stuk (0.62 keer) kleiner dan voor voltijds werkende vrouwen.   
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Tabel 23:  De kans om wel versus geen vrijwilliger / zorgverlener te zijn, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij vrouwen.  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   12,47 3 0,006  V-lbo 0,03 0,18 0,03 1 0,856 1,03 G-lbo -0,48 0,17 8,17 1 0,004 0,62 DT-werk -0,03 0,20 0,03 1 0,873 0,97 Opleiding (3 cat.) 0,30 0,09 11,58 1 0,001 1,35 Gez.-sit. (5 cat.)    10,56 4 0,032  
inwonend bij ouders -0,71 0,33 4,58 1 0,032 0,49 

alleenwonend -0,51 0,29 3,02 1 0,082 0,60 
met partner zond kind. -0,36 0,19 3,44 1 0,064 0,70 

met 1 kind -0,37 0,16 5,45 1 0,020 0,69 Levensbesch. Part.   22,68 3 0,000  
Niet-prakt christ/kath -0,76 0,17 20,78 1 0,000 0,47 
Vrijz. of andersgelov -0,56 0,18 10,06 1 0,002 0,57 
Ongel. of  onverschil -0,77 0,22 11,83 1 0,001 0,46 constante 0,15 0,29 0,28 1 0,594 1,17 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende vrouwen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  

2.3.2 TERREINEN VAN VRIJWILLIGERSWERK/ ZORG-
VERLENING We onderscheiden vijftien terreinen van vrijwilligerswerk/zorgverlening (tabel 24 en 26). Hulp bieden op de school van de kinderen, bij familie of in de buurt helpen en zich gratis inzetten in de sportvereniging zijn de drie belangrijkste terreinen waar mannen als vrijwilliger/zorgverlener werkzaam zijn (tabel 24). Voor de voltijds werkende mannen en de mannen die werken hoewel ze als volledige onderbreker staan ingeschreven, vormt ook de beroeps- of vakorganisatie een belangrijk terrein voor vrijwilligerswerk. Dit ligt in de lijn van de specifieke motivatie (tijd voor een andere beroepsactiviteit) van deze groep loopbaanonderbrekers om een onderbreking op te nemen.  Enkel voor hulp bieden op school vinden we significante verschillen tussen de onderscheiden categorieën mannen18. De groepen onderbrekers zijn vaker actief op dit vlak dan voltijds werkende mannen. Het mag enigszins verwonderen dat ook de volledig onderbrekende mannen zonder werkactiviteit op de vlak zo duidelijk verschillen van de voltijds werkende mannen, gezien deze eerste groep minder vaak kinderen heeft. Blijkbaar is het voor de mannen met kinderen van die groep duidelijk een must om op deze manier betrokken te zijn bij het schoolgebeuren van zijn kind (eren).  

                                           
18  Ook de terreinen ‘jeugdbeweging’ en ‘vrouwenvereniging of vrouwencafé’ tonen significante 

verschillen. Maar gezien de lage aantallen mannen die betrokken zijn, is het niet zinvol om op deze 
basis uitspraken te doen. 
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Tabel 24:  Terreinen van vrijwilligerswerk aflopend gerangschikt volgens het percentage vrijwilligers onder voltijds onderbrekende mannen (die niet werken)   MANNEN Terreinen van vrijwilligerswerk/hulpverlening V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk  N=112 n=413 n=82 N=572 Hulp op school*** 12,7 (1) 14,3 (3) 8,5 (3) 4,9 Hulpverlening bij familie of buurt, kinderopv 12,6 (2) 16,5 (2) 7,3 14,6 (2) In een sportvereniging 10,9 (3) 16,7 (1) 15,9 (1) 18,1 (1) Verenig..inzet voor buren,bejaard,gehand. … 8,1 6,1 6,1 3,2 Oudercommissie, schoolbestuur 7,3 6,1 2,4 6,7 In een culturele vereniging (zang, muziek, …) 6,3 7,0 6,1 7,6 Overig maatschappelijk werk (A.I./Werelw,…) 4,5 4,1 2,4 1,8 In het kader van een politieke organisatie 4,5 4,8 3,7 3,2 In een hobbyvereniging 4,5 4,1 2,4 5,3 In een beroeps- of vakorganisatie 3,6 6,5 11,0 (2) 7,9 In het kader van een godsd.org. of levensb 2,7 5,1 3,7 2,6 In het kader v. hulpd. (Rode Kruis/brandw…) 2,7 3,9 2,4 2,8 In een jeugdbeweging** 1,8 3,9 4,9 8,6 (3) Vrouwenvereniging of vrouwencafé * 0,9 0,0 0,0 0,0 Overige hulpverlening (advies, voorlichting, ..) 0,9 0,7 0,0 1,1 Significantieniveaus: *** p< 0.001; ** p<0.01; * p<0.05.  Na controle voor opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie blijft het onderscheid met de voltijds werkende mannen enkel overeind voor de volledige onderbrekers die niet werken en de gedeeltelijke onderbrekers (tabel 25). Voor de volledig onderbrekende mannen zonder werkactiviteit en de groep gedeeltelijke onderbrekers is de kans om actief te zijn versus niet actief te zijn als vrijwilliger op de school van de kinderen (na controle) respectievelijk 2,89 en 2,55 keer groter in vergelijking met de voltijds werkende mannen.  Tabel 25:  De kans om wel versus geen hulp op school te bieden als vrijwilliger, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij mannen.  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   16,26 3 0,001  V-lbo 1,06 0,37 8,10 1 0,004 2,89 G-lbo 0,94 0,25 13,86 1 0,000 2,55 V-lbo-werk 0,39 0,46 0,70 1 0,404 1,47 Opleiding (3 cat.) 0,69 0,16 18,65 1 0,000 1,99 Gez.-sit. (5 cat.)    32,24 4 0,000  
inwonend bij ouders -2,00 0,72 7,62 1 0,006 0,14 

alleenwonend -2,91 1,05 7,73 1 0,005 0,05 
met partner zond kind. -2,73 0,68 15,88 1 0,000 0,07 

met 1 kind -0,64 0,29 5,03 1 0,025 0,53 Levensbesch. Part.   2,06 3 0,560  
Niet-prakt christ/kath -0,36 0,30 1,44 1 0,230 0,70 
Vrijz. of andersgelov -0,38 0,30 1,64 1 0,200 0,68 
Ongel. of  onverschil -0,35 0,35 0,99 1 0,320 0,71 Constante -3,54 0,48 53,48 1 0,000 0,03 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende mannen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  Bij het overlopen van de terreinen waar vrouwen actief zijn als vrijwilliger/zorgverlener stellen we vast dat zij oudercommissies en schoolbesturen toevoegen aan het lijstje van 
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‘topterreinen’ voor vrijwilligerswerk die we bij de mannen ontwaren (zijnde: hulp bieden op de school van de kinderen, bij familie of in de buurt helpen en zich gratis inzetten in de sportvereniging) (tabel 26). Ook bij vrouwen stellen we dus vast dat loopbaanonderbrekers zich vaker als vrijwilliger inzetten op school dan werkende vrouwen. Ongeveer een derde van de volledig onderbrekende vrouwen en bijna een vierde van de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen biedt hulp op school. Bij de werkende vrouwen (voltijds en deeltijds) schommelen de percentages rond de tien procent, duidelijk een stuk lager. Zorgverlening bij familie of in de buurt (incluis kinderopvang) scoort erg hoog bij alle categorieën vrouwen. Een vijfde tot een vierde, afhankelijk van de categorie vrouwen, zien dit als een terrein waarin ze als zorgverlener kunnen optreden. Ten slotte valt het op dat één op vijf vrouwen die deeltijdwerken zetelt in een oudercommissie of schoolbestuur19. Bij de andere groepen vrouwen is deze verhouding stukken lager; één op de tien. Tabel 26:  Terreinen van vrijwilligerswerk aflopend gerangschikt volgens het percentage vrijwilligers onder voltijds onderbrekende vrouwen   VROUWEN Terreinen van vrijwilligerswerk/hulpverl. V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  N=294 n=334 n=174 n=374 Hulp op school*** 31,7 (1) 23,1 (1) 11,5 10,7 (3) hulpverlening bij familie of buurt, kinderopv. 24,5 (2) 18,0 (2) 23,7 (1) 24,3 (1) Oudercommissie, schoolbestuur** 11,9 (3) 9,3 20,1 (2) 10,2 In een sportvereniging 8,2 9,9 (3) 14,5 (3) 11,0 (2) In het kader van een godsd. org. of levensb. 5,4 3,6 2,3 4,5 Vrouwenvereniging of vrouwencafé 4,4 4,2 2,9 1,9 In een jeugdbeweging 4,4 3,3 8,1 5,1 In een culturele vereniging (zang, muziek, …) 4,1 4,2 2,9 5,6 Veren. die zich inzet vr buren/bejaard/geha 3,1 1,8 2,9 1,9 In een beroeps- of vakorganisatie 2,4 3,3 2,3 5,6 In een hobbyvereniging 2,4 2,7 2,9 2,1 In het kader van een politieke organisatie 2,0 1,8 3,4 1,6 Overige hulpverlening (advies, voorlichting,…) 1,4 0,6 0,6 1,1 Overig maatschappelijk werk (A.I., Wereldw.) 1,0 1,5 1,7 1,9 In het kader van hulpd.(Rode Kruis/brandw)* 0,0 1,8 2,9 2,9 Significantieniveaus: *** p< 0.001; ** p<0.01; * p<0.05.  Als vrijwilliger hulp bieden op school lijkt een typisch aangelegenheid voor loopbaanonderbrekers. De controle voor opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie toont dat enkel de volledig onderbrekende vrouwen significant blijvend verschillen van de voltijds werkende vrouwen op vlak van hulp bieden op school (tabel 27). Dit wil dus zeggen dat wanneer alle vrouwen in de verschillende categorieën zich in een zelfde gezinssituatie zouden bevinden, even hoog geschoold zouden zijn en er een zelfde levensbeschouwelijke participatiepatroon op na houden,  dat gedeeltelijk onderbrekende vrouwen en voltijds werkende vrouwen zich even vaak als                                            
19  De significante verschillen in het kader van hulpdiensten (Rode Kruis, brandweer) worden niet 

behandeld. Door de erg lage aantallen vrouwen die op dit terrein vrijwilligerswerk verrichten, lijkt dit 
ook niet zinvol.  
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vrijwilliger op school zouden inzetten. Enkel volledig onderbrekende vrouwen zouden in dat geval nog steeds vaker dit soort vrijwilligerswerk blijven verrichten. Het lijkt er sterk op dat de vrijgekomen tijd (die een volledige onderbreking met zich meebrengt) de volledig onderbrekende vrouwen de mogelijkheid biedt om deze keuze te maken. Tabel 27:  De kans om wel versus geen hulp te bieden op school als vrijwilliger, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij vrouwen.  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   25,67 3 0,000  V-lbo 0,77 0,23 11,03 1 0,001 2,16 G-lbo 0,29 0,23 1,58 1 0,209 1,34 DT-werk -0,52 0,31 2,78 1 0,095 0,59 Opleiding (3 cat.) 0,54 0,13 17,76 1 0,000 1,71 Gez.-sit. (5 cat.)    48,91 4 0,000  
inwonend bij ouders -20,18 5937,62 0,00 1 0,997 0,00 

alleenwonend -1,79 0,60 9,01 1 0,003 0,17 
met partner zond kind. -2,13 0,43 24,40 1 0,000 0,12 

met 1 kind -1,15 0,24 23,59 1 0,000 0,32 Levensbesch. Part.   5,61 3 0,132  
Niet-prakt christ/kath -0,47 0,20 5,26 1 0,022 0,63 
Vrijz. of andersgelov -0,32 0,22 2,11 1 0,146 0,73 
Ongel. of  onverschil -0,14 0,29 0,24 1 0,621 0,87 constante -2,22 0,40 30,31 1 0,000 0,11 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende vrouwen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  Loopbaanonderbrekers en voltijds werkende mannen en vrouwen verdelen zich niet gelijkmatig over de verschillende terreinen van vrijwilligerswerk en zorgverlening. Loopbaanonderbrekers, zowel mannen als vrouwen, claimen als het ware één terrein waar ze zich veel vaker inzetten: als vrijwilliger hulp bieden op school.   

2.3.3 FREQUENTIE VRIJWILLIGERSWERK/ZORGVERLENING  Om de tijd besteed aan vrijwilligerswerk in kaart te brengen, hebben we twee indicatoren: de frequentie op jaarbasis waarmee men vrijwilligerswerk/hulpverlening verricht en de aan vrijwilligerswerk/zorgverlening toegewijde tijd per maand. De niet-vrijwilligers en - bij de berekening van de bestede tijd - de niet frequente vrijwilligers werden niet opgenomen in de bevraging hieromtrent. Met als gevolg dat we met erg kleine groepen te maken krijgen waarvoor het niet zinvol is om diepgaande analyses uit te voeren. We geven beide maten mee, maar deze zijn dus hoofdzakelijk indicatief.  Volledig onderbrekende mannen en vrouwen verrichten het meest frequent vrijwilligerswerk / zorgverlening (tabel 28). Van de vrijwilligers verrichten de voltijdse onderbrekers het meest frequent vrijwilligerswerk. Onder vrijwilligers, verrichten 30% procent van de volledig onderbrekende mannen zonder werkactiviteit en eenzelfde proportie van de volledig onderbrekende vrouwen wekelijks tot dagelijks 
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vrijwilligerswerk. Een deel van de vrijgekomen tijd lijken zij aan te wenden om zich in te zetten voor de ander.  Tabel 28:  Frequentie vrijwilligerswerk/zorgverlening op jaarbasis in de onderscheiden groepen mannen en vrouwen,  enkel vrijwilligers werden weerhouden20 (in kolompercentages; Mannen: X²=19,37; DF=9; P=0.022. Vrouwen: X²=18,14; DF=9; P=0.034)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=54 n=212 n=28 n=270 n=165 n=147 n=91 n=184 nooit 9,3 7,5 17,9 8,5 6,1 12,2 7,7 6,0 max meerdere  keer per jaar 50,0 35,4 46,4 44,8 34,5 44,2 42,9 40,8 1 tot meerdere  keer per maand 11,1 34,0 17,9 28,5 27,3 24,5 29,7 33,7 wekelijks tot dagelijks 29,6 23,1 17,9 18,1 32,1 19,0 19,8 19,6  In de lijn van de frequentie vrijwilligerswerk/zorgverlening op jaarbasis zijn het opnieuw de volledig onderbrekende mannen (zonder werkactiviteit) en volledig onderbrekende vrouwen die het meest tijd spenderen per maand aan vrijwilligerswerk/zorgverlening (tabel 29). Ook de enkele (10) frequente vrijwilligers/zorgverleners volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking spenderen heel wat tijd per maand aan vrijwilligerswerk/zorgverlening. Maar de aantallen zijn te klein om absolute uitspraken te kunnen doen. Het heeft dan ook geen zin om na te gaan of de verschillen (significant) blijven na controle voor de achtergrondkenmerken van de respondenten.  Tabel 29:  Gemiddelde tijd besteed per maand aan vrijwilligerswerk/zorgverlening voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen met aanduiding van significante verschillen ten opzichte van de vergelijkingsgroep van voltijds werkenden, enkel frequente vrijwilligers/zorgverleners werden weerhouden.  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=21 n=120 n=10 n=125 n=97 n=63 n=43 n=97 Gem. 26:12 13:51 21:39 11:59 20:10 11:32 9:33 11:21 Sign. *        Significantieniveaus (van het verschil van elke groep tov de groep voltijds werkenden van hetzelfde geslacht): *** p< 0.001; ** p<0.01; * p<0.05.   
2.3.4 SAMENVATTING PARTICIPATIE AAN 

VRIJWILLIGERSWERK EN ZORGVERLENING Eén op de twee mannen en vrouwen in elke onderscheiden groep verricht vrijwilligerswerk of verleent zorgen. Twee groepen loopbaanonderbrekers vallen wat uit de toon door hun lagere participatiegraad. Bij de volledig onderbrekende mannen die                                            
20  De data komen voort uit twee verschillende surveys. In LBO’04 werd aan iedereen de frequentie van 

vrijwilligerswerk gevraagd, terwijl in de TOR’04 survey, waar de bulk van de werkenden uit 
voortkomen, enkel de vrijwilligers de frequentie van vrijwilligerswerk verrichten opgeven. Vandaar dat 
we ervoor opteerden enkel de vrijwilligers te weerhouden. 
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werken tijdens de onderbreking en de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen verrichten minder dan de helft vrijwilligerswerk of zorgverlening. Vooral voor de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen is dit opvallend omdat men op basis van hun achtergrondkenmerken (opleidingsniveau, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie) een hogere participatiegraad zou verwachten.  De belangrijkste soorten van vrijwilligerswerk en hulpverlening zijn ‘helpen bij familie of in de buurt’, ‘zich inzetten in de sportvereniging’, ‘zetelen in oudercommissies en schoolbesturen’ en ‘vrijwilligerswerk verrichten op de school van de kinderen’. Dit laatste, vrijwilligerswerk verrichten op de school van de kinderen, doen loopbaanonderbrekers veel vaker dan voltijds werkende mannen en vrouwen. Dit terrein mag dan ook als typische voor loopbaanonderbrekers gelabeld worden.  Een volledige onderbreking biedt de meeste mogelijkheden om vaak en veel aan vrijwilligerswerk of hulpverlening te doen. Drie op de tien volledig onderbrekende mannelijke vrijwilligers/hulpverleners (zonder werkactiviteit) en een derde van de volledig onderbrekende vrouwen die vrijwilligerswerk/hulpverlening verrichten, doen dit op wekelijkse tot dagelijkse basis. Bij de vrijwilligers/hulpverleners onder de voltijds werkende mannen en vrouwen ligt deze frequentie een stuk lager. Slecht een vijfde van hen verricht wekelijks tot dagelijks vrijwilligerswerk of hulpverlening. Volledige onderbrekers die frequent aan vrijwilligerswerk/hulpverlening doen besteden daar maandelijks 20 uren (de volledig onderbrekende vrouwen) tot 26 uren (de volledig onderbrekende mannen zonder werkactiviteit) aan. Dit is een stuk meer dan de voltijds werkende mannen en vrouwen die frequent als vrijwilliger of hulpverlener optreden (11 à 12 uren per maand).  
2.4 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 

LOOPBAANONDERBREKERS Door het nemen van een loopbaanonderbreking valt een pakket aan verplichte tijdsbesteding weg: namelijk de tijd die ingenomen wordt door formele arbeid. Dit verlicht de tijdsdruk voor loopbaanonderbrekers21. Tegelijk valt hiermee echter een plichtsbewuste bijdrage aan de maatschappij en een bron van sociale contacten weg. Loopbaanonderbrekers kunnen net als werklozen, de neiging hebben om een alternatieve rol op te nemen nu arbeid (gedeeltelijk) wegvalt (of specifiek voor loopbaanonderbrekers: de noodzaak voelen om een alternatieve rol op te nemen en                                            
21  Loopbaanonderbrekers die een andere beroepsactiviteit uitproberen tijdens de onderbreking ervaren de 

afname van de tijdsdruk niet of toch in mindere mate.  
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daarom de arbeid onderbreken). Het maatschappelijke middenveld vormt een domein waar loopbaanonderbrekers (mogelijkerwijs uit plichtsbesef) een maatschappelijk zinvolle taak op zich kunnen nemen. Bovendien staat de deelname aan het middenveld garant voor een bepaalde mate van sociale integratie.  “Het geheel van organisaties, verenigingen, instanties en verbanden dat zich buiten of tussen de burgers, het gezin, de overheid en de markt situeert”, lijkt voor bepaalde loopbaanonderbrekers wel degelijk (zij het ten dele) een alternatief te bieden voor het wegvallen van de formele arbeid. Volledig onderbrekende mannen (zonder werkactiviteit) die actief zijn in het verenigingsleven spenderen er maandelijks gemiddeld bijna 27 uren aan. De frequente vrijwilligers/zorgverleners onder de volledig onderbrekende mannen (zonder werkactiviteit) spenderen gemiddeld 26 uren per maand22 aan vrijwilligerswerk/hulpverlening. Deze tijdsbesteding ligt een stuk hoger dan bij de voltijds werkende mannen, bij wie de formele arbeid niet is afgenomen. Voor de volledig onderbrekende groep mannen (zonder werkactiviteit) blijkt het maatschappelijke middenveld een concrete bron van tijdsbesteding te kunnen vormen wanneer het werk wegvalt. De groep vrouwen die volledig de loopbaan onderbreekt, spendeert gemiddeld niet meer tijd aan de participatie binnen het maatschappelijke middenveld in vergelijking met voltijds werkende vrouwen23. Tussen mannelijke en vrouwelijke volledige onderbrekers, twee groepen bij wie formele arbeid dus volledig wegvalt, constateren we aanzienlijke verschillen naar geslacht. Enerzijds kan men opwerpen dat mannen meer gericht zijn op het publieke leven, anderzijds lijkt bij hen, meer dan bij vrouwen, het publieke leven ruimte te bieden voor het ontwikkelen van alternatieve rollen na het wegvallen van de arbeidsrol. Immers, voor mannen is het minder vanzelfsprekend dan voor vrouwen om zich op de gezinsrol toe te leggen. Voor gedeeltelijke onderbrekers stellen we vast dat het gedeeltelijk wegvallen van formele arbeid, niet leidt tot een concrete toename van de tijdsbesteding in het maatschappelijke middenveld in vergelijking met de voltijds werkenden. We merken wel dat gedeeltelijk onderbrekende mannen (en ook de volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking) intenser participeren in het verenigingsleven dan voltijds werkende mannen, maar dat uit zich dus niet in concrete tijdsbesteding. Bij gedeeltelijk onderbrekende vrouwen constateren we dit niet. Sterker nog deze groep telt minder vrijwilligers dan de groep voltijds werkende vrouwen. Bij gedeeltelijke onderbrekers valt de arbeidsrol niet volledig weg. Bovendien heeft de grote meerderheid in beide groepen onderbrekers kinderen. Dit wil zeggen dat het merendeel van de                                            
22  Het aantal uren dat wordt besteed aan vrijwilligerswerk/hulpverlening is enigszins onder voorbehoud 

gezien het geringe aantal frequente vrijwilligers/hulpverleners die deze groep mannen telt (21). 
23  We merken wel dat volledig onderbrekende vrouwen maandelijks meer tijd besteden aan 

vrijwilligerswerk/hulpverlening dan aan het verenigingsleven.  
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gedeeltelijke onderbrekers verschillende rollen combineert. Er is met andere woorden minder ruimte voor een bijkomend engagement. Voor de vrouwelijke gedeeltelijke onderbrekers zal dit wellicht het zwaarst wegen, gezien vrouwen sterker de ouderrol op zich nemen in vergelijking met mannen. De hogere participatie-intensiteit van de gedeeltelijk onderbrekende mannen past dan weer binnen de optiek dat mannen vaker/makkelijker publieke rollen opnemen.  Er zijn algemeen een aantal verenigingen en terreinen van vrijwilligerswerk/hulpverlening waarin alle groepen mannen en vrouwen actief zijn. Sportverenigingen zijn een voorbeeld van een soort vereniging waar alle groepen vaak lid van zijn en tegelijk wordt er door de verschillende groepen vaak vrijwilligerswerk verricht in een sportvereniging. Toch zijn er ook verenigingen en één bepaald terrein van vrijwilligerswerk/zorgverlening waar loopbaanonderbrekers veel vaker actief zijn dan voltijds werkende mannen en vrouwen.  Verenigingen typisch voor loopbaanonderbrekers verschillen bij mannen en vrouwen. Mannelijke loopbaanonderbrekers engageren zich vaker in politieke- en belangenbehartigingsverenigingen en algemene sociale verenigingen dan voltijds werkende mannen. Vrouwelijke loopbaanonderbrekers zijn vaker actief in klassieke socio-culturele verenigingen en minder vaak in caritatieve verenigingen in vergelijking met voltijds werkende vrouwen. Als vrijwilliger hulp bieden op school lijkt een typisch aangelegenheid voor loopbaanonderbrekers. Zowel mannen als vrouwen in loopbaanonderbreking verrichten er vaker vrijwilligerswerk dan voltijds werkende mannen en vrouwen.  Het maatschappelijke middenveld neemt voor loopbaanonderbrekers niet de omvang aan van een echte plaatsvervanger voor de formele arbeid. De groep loopbaanonderbrekers met de meest bestede uren in het maatschappelijke middenveld (de actieve volledig onderbrekende mannen die niet werken), besteden gemiddeld slechts 1 dag per week aan het verenigingsleven of het vrijwilligerswerk. We kunnen ons voorstellen dat de zorg voor de kinderen en/of het huishouden een meer volledige dagtaak kan bezorgen. Weliswaar met de bedenking dat dit gevaren inhoudt voor de sociale integratie van de loopbaanonderbreker.  
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3 Loopbaanonderbrekers en hun 
gezinsrol Het verband tussen participatie in het verenigingsleven enerzijds en democratische houdingen anderzijds gaat ook op voor het verband tussen sociaal contact in ruime zin en democratische houdingen. Ook het aantal contacten en de diversiteit van het netwerk hebben een gunstige socialiserende werking. Mensen die dit ontberen voelen weinig betrokkenheid tot de medemens en maken meer kans op een ondemocratisch waardepatroon dan groepen die wel veel sociale contacten hebben binnen een sociaal netwerk (Vandeweyer, 2002). De hoeveelheid sociale contacten is dus niet zonder maatschappelijk belang. Wanneer loopbaanonderbrekers zich volledig op hun gezin terugplooien bestaat het gevaar voor sociale isolatie. In dit hoofdstuk bestuderen we het informele sociale netwerk van loopbaanonderbrekers jonger dan vijftig en voltijds werkende mannen en vrouwen van die leeftijd. We gaan op zoek naar de mate waarin het gezin centraal staat binnen het informele sociale netwerk. Verschillen loopbaanbrekers van voltijds werkende mannen en vrouwen hierin? Hebben loopbaanonderbrekers weinig of veel vrienden in vergelijking met voltijds werkende mannen en vrouwen? Hoe vaak zien ze deze vrienden? Kunnen we spreken van een divers netwerk van vertrouwenspersonen en vrienden of bevinden deze zich allemaal eerder lokaal en/of familiaal? Door het nemen van een loopbaanonderbreking hebben loopbaanonderbrekers de mogelijkheid de nieuw beschikbare tijd toe te wijzen aan bepaalde activiteiten. Wat de informele sociale contacten betreft; investeren zij eerder in vrienden? Of zijn ze net meer geneigd om het gezin te laten primeren?  Op basis van survey-onderzoek zijn we uiteraard geconfronteerd met een aantal beperkingen. We kunnen enkel een aantal algemene kenmerken van het informeel netwerk bestuderen: de grootte van het netwerk (aantal vrienden en vertrouwenspersonen die een persoon heeft), de diversiteit van het netwerk (ziet men naast familie ook collega’s, buren, …), en de intensiteit (de frequentie waarmee men persoon X of Y ziet, met -voor de loopbaanonderbrekers- bijkomende info omtrent eventuele wijzigingen in de frequentie naar aanleiding van de onderbreking). Op basis hiervan kan men -zij het onrechtstreeks- de centraliteit van het gezin afleiden: de mate waarin loopbaanonderbrekers vooral geneigd zijn de ouderrol op zich te nemen dan wel andere soorten relaties vooral te onderhouden/ontplooien. Tijdsbudgetdata kunnen hieraan erg waardevolle informatie toevoegen. Dit soort data geeft immers de exacte tijd weer die mensen aan relatie X of Y hebben besteed. De tijd besteedt binnen het 
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huishouden en met kinderen en partner kan op een meer directe manier de investering in de ouderrol meten. Analyses op tijdsbudgetdata kunnen duidelijk een meerwaarde betekenen voor deze problematiek (zie Vandeweyer & Glorieux, 2008).   De centraliteit van het gezin hangt uiteraard samen met de concrete situatie waar personen zich in bevinden. Zoals we in de inleiding (tabel 3) vaststelden, hebben loopbaanonderbrekers in de leeftijdscategorie 20-49 jaar (met uitzondering van de volledig onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking) vaker kinderen dan voltijds werkende Vlamingen in dezelfde leeftijdsgroep (zie ook meer in detail, tabel 1.14 in bijlage).  Vooral personen met kinderen (éénoudergezinnen en personen met partner en kinderen) lijken voorbestemd om te investeren in het gezin. Naast een onderlinge vergelijking van de verschillende onderscheiden groepen (met binnen elke groep alle gezinssituaties dooreen), vergelijken we ook -waar zinvol- enkel de ouders uit elke onderscheiden groep met elkaar (dus we selecteren één type gezinssituatie per groep)24. In de verschillende analyses zullen we dus telkens voor gezinssituatie controleren. Hiermee controleren we indirect ook voor leeftijd. De soort gezinssituatie laat meer of minder ruimte voor vrienden, sociale relaties. De verschillende levensfasen (samenlevingsfasen) zijn duidelijk gelinkt aan een bepaalde leeftijd. Hoe jonger hoe meer kans om bij de ouders te wonen, hoe ouder hoe meer kans om met een partner en kinderen samen te wonen. We kiezen ervoor spaarzaam te zijn en controleren enkel voor gezinssituatie, niet voor leeftijd. Naast gezinssituatie, willen we ook de verschillen in opleiding in rekening brengen. Uit onderzoek (Agneessens, 2007; Agneessens, Delange & Waege, 2003) blijkt dat het opleidingsniveau ook een duidelijke rol speelt bij de constructie van een sociaal netwerk. Hoger opgeleiden maken zich meer los van familiale en lokale verbanden en hebben zo een breder (lees : meer divers) netwerk aan vrienden dan lager opgeleiden. Als we verschillen tussen de onderscheiden groepen vaststellen, zullen we –waar dit relevant wordt geacht- voor gezinssituatie en opleidingsniveau controleren om deze verschillen beter te kunnen duiden.  
                                           
24  De mate waarin de ouderrol wordt opgenomen zou ook kunnen samenhangen met de 

arbeidsgeschiedenis van de werknemer (Coppens & Koelet, 2002). Vrouwen die vroeger deeltijds 
werkten zullen ook vóór de onderbreking heel wat huishoudelijke taken op zich genomen hebben. 
Mannen doen meer in het huishouden naarmate ze minder werken. Mannen in loopbaanonderbreking 
die voordien deeltijds werkten zullen met andere woorden ook al de gewoonte hebben om de ouderrol 
op te nemen. Gezien de lage absolute aantallen mannen die voorheen deeltijds werkten zullen wij hier 
verder niet op ingaan. 
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3.1 HOE BELANGRIJK ZIJN HET GEZIN, DE RUIMERE 
FAMILIE, VRIENDEN EN VRIJE TIJD? Als men vraagt naar het belang van het gezin dan zijn alle groepen mannen en vrouwen unaniem (tabel 30). Het gezin is voor iedereen erg belangrijk. Maar wil dit zeggen dat alle groepen op dezelfde manier het gezin centraal plaatsen in hun leven? Voor sommigen zal het gezin de enige belangrijke setting zijn, voor anderen krijgen naast het gezin ook andere levenssferen een belangrijke plaats toebedeeld.  Tabel 30:  Het belangrijk vinden van het gezin voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (kolompercentages; Mannen: X²=8,53; DF=6; P=0.202. Vrouwen: teveel lege cellen voor significantietest )  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=106 n=402 n=82 n=556 n=293 n=330 n=174 n=358 Helemaal niet - niet erg belangr. 1,9 1,5 0,0 1,3 0,0 0,3 0,0 0,6 Niet belangrijk -niet onbelangrijk 4,7 1,2 3,7 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Tamelijk tot zeer belangrijk 93,4 97,3 96,3 94,8 100,0 99,7 100,0 97,5 *Significant omdat 8 cellen minder dan vijf personen tellen.   Ook de ruimere familie (zijnde grootouders, ouders, broers, zussen, …) wordt algemeen als erg belangrijk ervaren (tabel 31). Minstens drie vierden van de personen in elke groep ziet zijn ruimere familie een belangrijke plaats innemen in zijn leven. De voltijds werkende mannen en vrouwen hechten evenwel het minste belang aan ruimere familie. Het hebben van kinderen kan de band met de ruimere familie (ouders, grootouders, broers, zussen) hechter maken. Als we enkel de personen met kinderen van elke groep met elkaar vergelijken vallen de onderlinge verschillen inderdaad ook weg.  Tabel 31:  Het belangrijk vinden van de ruimere familie voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (kolompercentages; Mannen: X²=14,94; DF=6; P=0.021. Vrouwen: X²=13,41; DF=6; P=0.037)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=106 n=402 n=82 n=556 n=293 n=330 n=174 n=358 Helemaal niet - niet erg belangr. 5,4 8,5 11,1 9,9 4,8 4,2 3,4 8,1 Niet belangrijk -niet onbelangrijk 18,0 9,2 11,1 16,0 8,9 5,7 6,9 10,0 Tamelijk tot zeer belangrijk 76,6 82,3 77,8 74,1 86,3 90,1 89,7 81,9  Vrienden worden over het algemeen ook erg hoog gewaardeerd (tabel 32). Alhoewel er geen significante verschillen bestaan tussen de verschillende groepen mannen en de verschillende groepen vrouwen onderling, merken we wel een tendens dat volledig 
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onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking minder belang hechten aan vrienden. Dit zou erop kunnen wijzen dat hun keuze om hun reguliere job te onderbreken om een ander beroep te proberen geen ruimte laat voor vrienden.  Tabel 32:  Het belangrijk vinden van vrienden voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (kolompercentages; Mannen: X²=9,35; DF=6; P=0.155. Vrouwen: X²=5,15; DF=6; P=0.525)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=106 n=402 n=82 n=556 n=293 n=330 n=174 n=358 Helemaal niet - niet erg belangr. 1,8 3,6 3,7 2,0 0,7 1,5 0,6 2,2 Niet belangrijk -niet onbelangrijk 4,5 7,0 13,4 8,7 5,1 4,2 2,9 4,9 Tamelijk tot zeer belangrijk 93,8 89,3 82,9 89,3 94,2 94,3 96,6 93,0  De plaats die vrije tijd inneemt in het leven van de onderscheiden groepen, zorgt enkel bij de groepen mannen voor variaties (tabel 33). Bij de groepen mannen merken we dat de volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking het minst belang hechten aan vrije tijd. Dit lijkt in de lijn te liggen van hun keuze om de onderbreking van het werk aan te wenden om te werken binnen de context van een andere job. Als we enkel de vaders van de verschillende groepen met elkaar vergelijken wordt dit onderscheid alleen maar sterker.  Tabel 33:  Het belangrijk vinden van vrije tijd voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (kolompercentages; Mannen: X²=19,06; DF=6; P=0.004. Vrouwen: X²=7,91; DF=6; P=0.245)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=106 n=402 n=82 n=556 n=293 n=330 n=174 n=358 Helemaal niet - niet erg belangr. 4,5 2,4 7,3 2,1 3,4 1,2 1,1 3,2 Niet belangrijk -niet onbelangrijk 7,2 4,6 12,2 9,4 7,5 5,4 4,6 5,4 Tamelijk tot zeer belangrijk 88,3 93,0 80,5 88,4 89,2 93,4 94,3 91,4  Samenvattend kunnen we stellen dat het gezin in elke onderscheiden groep hoog gewaardeerd wordt. De voltijds werkende mannen en vrouwen hechten iets minder belang aan ruimere familie (hoofdzakelijk toe te schrijven aan de grotere groep zonder kinderen in beide groepen die aan de ruimere familie iets minder belang hechten). Ook vrije tijd en vrienden worden als erg belangrijk ervaren. Enkel volledig onderbrekende mannen met werkactiviteit lijken minder belang te hechten aan vrienden en dragen vrije tijd iets minder hoog in het vaandel dan de overige groepen mannen.  
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3.2 HET CONTACT MET VRIENDEN, BUREN EN FAMILIE 

3.2.1 VRIENDEN Over het algemeen hebben mannen meer vrienden dan vrouwen (tabel 34). Maar onderling verschillen mannen en vrouwen niet op dit vlak. Ook na controle voor opleiding en gezinssituatie of bij de vergelijking van enkel die personen met kinderen van elke groep, vinden we geen significante verschillen tussen de onderzoeksgroepen binnen elk geslacht, wat het aantal vrienden betreft.  Tabel 34:  Gemiddeld aantal vrienden voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen, met aanduiding van de significante verschillen ten opzichte van de vergelijkingsgroep van voltijds werkenden  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=412 n=81 N=559 n=294 n=332 n=173 n=369 Gem. 6,4 6,6 6,8 6,4 4,9 5,4 4,8 4,9 Sign.         Significantieniveaus (van het verschil van elke groep tov de groep voltijds werkenden van hetzelfde geslacht): *** p< 0.001; ** p<0.01; * p<0.05.   Als we kijken naar de frequentie waarmee men zijn/haar vrienden ziet, dan merken we wel duidelijke verschillen (tabel 35). Werkende mannen en vrouwen zien hun vrienden vaker dan loopbaanonderbrekers hun vrienden zien. Zes op de tien voltijds of deeltijds werkende vrouwen zien hun vrienden wekelijks of meer. Bij de voltijds werkende mannen bedraagt deze verhouding twee op de drie. Gedeeltelijk onderbrekende vrouwen zien hun vrienden het minst. Slechts 44% van deze groep vrouwen ziet hun vrienden wekelijks of meer.   Tabel 35:  De frequentie waarmee men vrienden ziet voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (kolompercentages; Mannen: X²=25,91; DF=6; P=0.000. Vrouwen: X²=37,15; DF=6; P=0.000)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=110 n=411 n=83 n=563 n=293 n=333 n=174 n=370 Minder dan maandelijks  12,7 14,8 10,8 8,0 16,4 12,9 6,3 12,7  Maandelijks 31,8 33,8 37,3 26,3 33,4 42,9 33,3 25,4 Wekelijks of vaker 55,5 51,3 51,8 65,7 50,2 44,1 60,3 61,9  Als we enkel de ouders binnen elke groep met de ouders uit de overige groepen met elkaar vergelijken dan vallen de verschillen bij de mannengroepen weg. Vooral het feit dat meer voltijds werkende mannen geen kinderen hebben, bepaalt de hoge frequentie vrienden zien. Bij de vrouwen blijven de verhoudingen zo goed als onveranderd. Als men 
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enkel de moeders uit elke groep met elkaar vergelijkt, dan blijken voltijds werkende moeders vaker hun vrienden te zien dan loopbaanonderbrekers.   Bestuderen we enkel de groep personen die het vaakst zijn vrienden ziet en controleren we voor opleidingsniveau en gezinssituatie, dan blijken enkel de gedeeltelijk onderbrekende mannen en vrouwen te verschillen van de respectievelijk de voltijds werkende mannen en voltijds werkende vrouwen. De gedeeltelijke onderbrekers zien minder vaak hun vrienden in vergelijking met voltijds werkenden. Het is niet duidelijk waarom enkel deze twee groepen onderbrekers significant verschillen van de voltijds werkende mannen en vrouwen na controle voor opleiding en gezinssituatie.  Tabel 36:  De wijziging in de frequentie waarmee men vrienden ziet voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen sinds/door loopbaanonderbreking (kolompercentages; Mannen: X²=27,87; DF=4; P=0.000. Vrouwen: X²=36,12; DF=2; P=0.000)    V-lbo G-lbo V-lbo-werk V-lbo G-lbo  N=107 n=408 n=77 n=294 n=333 Afgenomen 13,1 2,5 11,7 11,9 1,8 Toegenomen 16,8 12,3 15,6 28,2 20,1 Hetzelfde gebleven 70,1 85,3 72,7 59,9 78,1  De overgrote meerderheid van de loopbaanonderbrekers rapporteert geen verandering in de frequentie waarmee men vrienden ziet sinds de loopbaanonderbreking. Enkel bij volledige onderbrekers is er een groep die een daling van de frequentie rapporteert (tabel 36). Gedeeltelijke onderbrekers stellen vaker dat er op dat vlak niets veranderde.  Loopbaanonderbrekers van 20 tot 49 jaar hebben niet minder vrienden dan voltijds werkende mannen en vrouwen van die leeftijdscategorie. Wel zien ze deze vrienden minder vaak in vergelijking met de voltijds werkende mannen en vrouwen. Vaders in loopbaanonderbreking ontmoeten hun vrienden even vaak als de voltijds werkende vaders. Voor de vrouwelijke onderbrekers gaat dit niet op. Ook moeders die een loopbaanonderbreking nemen zien hun vrienden minder vaak in vergelijking met voltijds werkende moeders. Tussen de personen die het vaakst hun vrienden zien, vinden we (na controle voor opleidingsniveau en gezinssituatie) proportioneel duidelijk minder gedeeltelijke onderbrekers terug dan voltijds werkende mannen en vrouwen.   
3.2.2 BUREN Bij de mannen slaan gedeeltelijk onderbrekende mannen en volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking het vaakst een praatje met hun buren (7 op de tien praten wekelijks of vaker met hun buren) (tabel 37). Bij de vrouwen vormen de volledig onderbrekende vrouwen de groep die het vaakst met de buren praat (drie op de vier doen dit wekelijks of vaker). Ook de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen praten 
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duidelijk vaker met de buren dan voltijds werkende vrouwen. Naar alle waarschijnlijkheid, brengen loopbaanonderbrekers meer tijd thuis door dan voltijds werkende mannen en vrouwen. Volledig onderbrekende mannen zonder werkactiviteit praten (als enige groep loopbaanonderbrekers) niet meer met de buren als de voltijds werkende mannen. Deze groep heeft ook de mogelijkheid om vaak thuis te zijn, maar gezien het feit dat ze de jongste groep mannen vormen en het vaakst geen kinderen hebben, is het goed mogelijk dat deze groep een erg mobiele groep vormt.  Tabel 37:  De frequentie waarmee men met de buren praat voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (kolompercentages; Mannen: X²=17,96; DF=6; P=0.006. Vrouwen: X²=26,51; DF=6; P=0.000)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=109 n=413 n=81 n=563 n=295 n=333 n=174 n=371 Minder dan maandelijks  16,5 9,2 14,8 15,8 11,5 11,4 9,2 19,1  Maandelijks 21,1 20,1 11,1 22,9 14,2 19,8 24,7 21,8 Wekelijks of vaker 62,4 70,7 74,1 61,3 74,2 68,8 66,1 59,0  Vergelijken we enkel de ouders van de verschillende groepen mannen en vrouwen onderling dan verdwijnen de verschillen omdat de groepen met de laagste frequenties, hoger scoren na de selectie. Een praatje slaan met de buren doe je vaker als je kinderen hebt (kinderen zijn een heel gemakkelijk onderwerp om over te praten). We veronderstellen dat met toenemende leeftijd, mensen vaker een praatje slaan met de buren. Een leeftijdsspecifiek effect op de frequentie van het contact met buren werd echter niet bevestigd.  Tabel 38:  De wijziging in de frequentie waarmee men met de buren praat voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen sinds/door loopbaanonderbreking (kolompercentages; Mannen: X²=24,52; DF=4; P=0.000. Vrouwen: X²=28,88; DF=2; P=0.000)    V-lbo G-lbo V-lbo-werk V-lbo G-lbo  N=109 n=410 n=77 n=295 n=333 Afgenomen 3,7 0,5 7,8 0,7 1,2 Toegenomen 24,8 16,1 18,2 40,0 20,4 Hetzelfde gebleven 71,6 83,4 74,0 59,3 78,4  Wat het praatje slaan met de buren betreft, zijn het opnieuw de gedeeltelijke onderbrekers die weinig verandering ervaren door een loopbaanonderbreking te nemen (tabel 38). Bij de volledig onderbrekende mannen is de frequentie toegenomen voor een vierde van de volledig onderbrekende mannen zonder werkactiviteit en dit geldt ook voor een vijfde van de volledig onderbrekende mannen met werkactiviteit. Bij de volledig onderbrekende vrouwen ervaren vier op de tien vrouwen een toename door toedoen van de loopbaanonderbreking. Als we opnieuw enkel de ouders met elkaar vergelijken dan blijven de verschillen overeind.  
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Samenvattend kunnen we stellen dat loopbaanonderbrekers met uitzondering van de voltijds loopbaanonderbrekende mannen zonder werkactiviteit, vaker met de buren praten dan voltijds werkende mannen en vrouwen.   
3.2.3 NIET-INWONENDE FAMILIELEDEN Het nemen van een loopbaanonderbreking heeft bij mannen geen impact op de mate waarmee men externe familieleden (zoals broers en zussen, ouders of grootouders waarmee men niet samenwoont) ontmoet (tabel 39). Alle groepen mannen vertonen een gelijkaardig patroon als het op het ontmoeten van externe familieleden aankomt. Bij de groepen vrouwen vallen de voltijds werkende vrouwen op door de lage frequentie waarmee ze familieleden waarmee ze niet samenwonen ontmoeten. Op het eerste zicht lijkt het statuut van voltijds werkende vrouw de familiale contacten in de weg te staan. Maar wanneer enkel de moeders van de onderscheiden groepen vrouwen met elkaar worden vergeleken, verdwijnen de onderlinge verschillen tussen de onderscheiden groepen vrouwen (in dit geval allemaal moeders). Het hebben van kinderen lijkt een vrouw dichter bij haar familie te brengen.   Tabel 39:  De frequentie waarmee men familie ontmoet waarmee men niet samenwoont voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (kolompercentages; Mannen: X²=4,32; DF=6; P=0.634. Vrouwen: X²=16,49; DF=6; P=0.011)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=111 n=413 n=81 n=562 n=294 n=333 n=173 n=370 Minder dan maandelijks  14,4 10,9 12,3 11,0 7,5 5,1 4,0 8,9  Maandelijks 32,4 25,4 27,2 26,9 15,0 22,2 17,3 23,5 Wekelijks of vaker 53,2 63,7 60,5 62,1 77,6 72,7 78,6 67,6  Opnieuw merken we dat gedeeltelijke onderbrekers het vaakst eenzelfde frequentie externe familie bezoeken aanhouden (tabel 40). Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat de onderbreking voor deze groep onderbrekers een minder grote impact heeft op hun dagelijks leven in vergelijking met de personen die een volledige onderbreking nemen.   
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Tabel 40:  De wijziging in de frequentie waarmee men familie ontmoet met wie men niet samenwoont voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen sinds/door loopbaanonderbreking (kolompercentages; Mannen: X²=32,41; DF=4; P=0.000. Vrouwen: X²=11,17; DF=2; P=0.004)    V-lbo G-lbo V-lbo-werk V-lbo G-lbo  N=108 n=410 n=76 n=294 n=333 Afgenomen 7,4 0,7 10,5 4,1 1,5 Toegenomen 18,5 13,9 21,1 31,0 22,2 Hetzelfde gebleven 74,1 85,4 68,4 65,0 76,3  Samenvattend merken we dat de contacten met familieleden waarmee men niet samenwoont enkel voor de verschillende groepen vrouwen significante verschillen oplevert. Voltijds werkende vrouwen ontmoeten externe familieleden minder dan vrouwen die loopbaanonderbreking nemen, maar dit heeft vooral te maken met het feit dat deze groep in mindere mate kinderen heeft. 
3.3 VERTROUWENSPERSONEN Toch nog toe hadden we het over contacten allerhande, zonder een specifieke aanduiding van de diepgang van deze contacten. Nu willen we dieper ingaan op de contacten die men heeft met vertrouwenspersonen. Vertrouwenspersonen zijn personen bij wie men zijn hart kan luchten. Bijvoorbeeld wanneer men ruzie heeft met iemand die nauw aan het hart ligt of wanneer men problemen heeft op het werk. 
3.3.1 AANTAL Gemiddeld hebben vrouwen meer vertrouwenspersonen dan mannen (tabel 41). De groepen vrouwen hebben gemiddeld ongeveer 4.5 vertrouwenspersonen terwijl de groepen mannen grosso modo 3.5 vertrouwenspersonen hebben (mannen hebben dus gemiddeld één vertrouwenspersoon minder). Dit is opmerkelijk. Hoger stelden we immers vast dat mannen meer vrienden hebben dan vrouwen. De vaststelling dat mannen minder vertrouwenspersonen hebben dan vrouwen, ligt echter in de lijn van eerder onderzoek (onder meer: Agneessens, Delange & Waege, 2003; Marsden, 1987; Mc Pherson e.a., 2006, Moore, 1990). Mannen definiëren ‘vriend’ ruimer dan vrouwen. Bij de bevraging werd de term ‘vertrouwenspersoon’ duidelijk omschreven25, waardoor begripsverwarring wordt uitgesloten.  Onder mannen en vrouwen vinden we geen verschillen tussen de onderscheiden categorieën voor wat betreft het aantal vertrouwenspersonen. Loopbaanonderbrekers hebben dus evenveel vertrouwenspersonen als werkenden.                                             
25 “Nu en dan bespreken de meeste mensen belangrijke persoonlijke zaken met andere mensen (bv. met partner, 
familie, vrienden of collega’s) bijvoorbeeld wanneer zij ruzie hebben met iemand die hun nauw aan het hart ligt, 
wanneer zij problemen hebben op hun werk of iets gelijkaardigs. Wie zijn de mensen met wie u dit soort 
belangrijke persoonlijke zaken bespreekt?” 
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Tabel 41:  Gemiddeld aantal vertrouwenspersonen voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen, met aanduiding van de significante verschillen ten opzichte van de vergelijkingsgroep van voltijds werkenden  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=412 n=81 n=559 n=294 n=332 n=173 n=369 Gem. 3,3 3,7 3,6 3,8 4,3 4,4 4,4 4,4 Sign.         Significantieniveaus (van het verschil van elke groep tov de groep voltijds werkenden van hetzelfde geslacht): *** p< 0.001; ** p<0.01; * p<0.05.   Ook als we enkel de ouders uit de verschillende groepen mannen en vrouwen selecteren merken we geen significante verschillen tussen de groepen mannen en de groepen vrouwen onderling. Misschien wel interessant om mee te geven: bij de selectie van de vaders blijken beide groepen volledig onderbrekende vaders gemiddeld één vertrouwenspersoon minder te hebben dan gedeeltelijk onderbrekende vaders of voltijds werkende vaders26. Hoewel dit niet gaat om een significant verschil lijken we toch een tendens waar te nemen. Vaderschap bij een volledige onderbreking lijkt samen te gaan met een gering aantal vertrouwenspersonen. Voor moederschap kunnen we dit niet nagaan, gezien nagenoeg alle vrouwen in beide groepen onderbrekers moeders zijn. Als we controleren voor zowel gezinssituatie als opleidingsniveau blijken de aantallen vertrouwenspersonen een robuust gegeven en worden er geen variaties tussen de mannengroepen en vrouwengroepen onderling waargenomen. Tenslotte, ook als we de familiale vertrouwensrelaties (inclusief partner) buiten beschouwing laten, vinden we geen significante verschillen tussen de groepen mannen en groepen vrouwen.  Samenvattend, op vlak van het aantal vertrouwenspersonen verschillen loopbaanonderbrekers en werkenden niet.  
3.3.2 SOORT VERTROUWENSPERSOON Kijken we naar wie er allemaal als vertrouwenspersoon wordt naar voor geschoven wordt, dan merken we duidelijke verschillen tussen de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (tabel 42).  
                                           
26  Vaders in volledige loopbaanonderbreking die niet werken hebben 2,9 vertrouwenspersonen en volledig 

onderbrekende mannen met werkactiviteit hebben 2.8 vertrouwenspersonen tegenover gemiddeld 3.8 
vertrouwenspersonen bij gedeeltelijke onderbrekende vaders en gemiddeld 3.7 vertrouwenspersonen bij 
de voltijds werkende vaders.  
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Tabel 42:  Percentage personen per onderscheiden groep mannen of vrouwen die een … onder de vertrouwenspersonen telt.  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 N=571 n=295 n=334 n=174 n=374 Partner* 58,0 73,1 68,3 66,4 74,6 73,1 71,8 64,7 Vriend 64,9 56,4 50,0 54,2 69,0 69,4 70,7 69,0 Collega* 10,7 22,3 11,0 22,4 10,8 31,7 21,8 26,7 Va/moe (*) 23,4 31,2 25,6 33,1 43,2 43,2 46,6 29,7 Broer/zus 18,8 23,5 11,0 20,5 29,8 27,6 35,4 34,0 Zoon/do* 1,8 6,5 4,9 11,2 4,8 5,7 12,6 21,9 Andere f. 6,3 16,2 13,4 15,7 21,8 14,7 16,1 15,0 *Significante verschillen tussen de onderscheiden mannengroepen en vrouwengroepen, (*) enkel significant verschil tussen de onderscheiden vrouwengroepen, meer detail zie tabellen 1.15 tot 1.21 in bijlage. Buren27 en leden van een vereniging28 komen te weinig voor als vertrouwenspersonen om ze in de analyse op te nemen.  Groepen die in mindere mate met een partner samenwonen (zie tabel 3) geven (uiteraard) ook minder vaak de partner op als vertrouwenspersoon. Van de verschillende groepen mannen geven de volledig onderbrekende mannen zonder werkactiviteit het minst de partner op als vertrouwenspersoon. Bij de vrouwen is het de groep voltijds werkende vrouwen die het minst een partner als vertrouwenspersoon hebben. Als we enkel personen met partner selecteren in elke groep, dan verdwijnen de onderlinge verschillen (in elke onderscheiden groep geeft ongeveer drie vierden van de personen met partner aan hun partner ook als vertrouwenspersoon te zien). Loopbaanonderbrekers die volledig het werk onderbreken tellen het minst vaak een collega onder de vertrouwenspersonen. Opmerkelijk, dit geldt eveneens voor de volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking. Dit lijkt het beeld van andere analyses (Desmet, Glorieux & Vandeweyer, 2007) te bevestigen dat deze mannen een (éénmans) zelfstandige activiteit zouden opstarten tijdens de onderbreking.  Vrouwelijke loopbaanonderbrekers en deeltijds werkenden geven opvallend vaker één van hun ouders op als vertrouwenspersoon dan voltijds werkende vrouwen. Men zou kunnen vermoeden dat het hebben van kinderen de kans op een vertrouwensrelatie met de ouders vergroot, aangezien mensen met kinderen vaker een beroep doen op de ouders. Wanneer we de analyse enkel uitvoeren bij de moeders van elke groep dan blijken inderdaad de verschillen tussen moeders met een verschillende werksituatie weg te vallen. Bij mannen, vader of niet, treffen we echter geen verschillen aan in het percentage dat een van zijn ouders als vertrouwenspersoon beschouwd.  In vergelijking met werkende Vlamingen geven loopbaanonderbrekers erg weinig een zoon of dochter op als men het over vertrouwenspersonen heeft. Het ligt voor de hand                                            
27  Slechts 40 mannen verspreid over de verschillende groepen mannen en 68 vrouwen hebben een buur als 

vertrouwenspersoon. 
28  Slechts 39 mannen verspreid over de verschillende groepen mannen en 13 vrouwen hebben een medelid 

van een vereniging als vertrouwenspersoon. 
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dat de zoon of dochter in kwestie een bepaalde leeftijd moet bereikt hebben om in aanmerking te komen als vertrouwenspersoon. Aangezien loopbaanonderbrekers vaker erg jonge kinderen hebben, lijkt daarin de sleutel te liggen tot verschil. Maar wanneer we enkel de personen selecteren met een jongste kind ouder dan zeven jaar, dan blijft het verschil bij vrouwen overeind. Ook bij deze selectie tellen de voltijds werkende vrouwen en deeltijds werkende vrouwen vaker dan loopbaanonderbrekers een zoon of dochter onder de vertrouwenspersonen. Ook de controle voor opleiding en leeftijd (van de personen zelf) biedt geen verklaring. Bij mannen vinden we geen verschil meer in het al dan niet hebben van een zoon of dochter als vertrouwenspersoon, eenmaal we rekening houden met de leeftijd van het jongste kind.  Wat betreft het opgeven van een vriend, een broer of een zus of andere familie als vertrouwenspersonen zijn er geen verschillen tussen de onderscheiden groepen mannen en vrouwen. Elke groep geeft elk van deze categorieën personen ongeveer even vaak op als een van zijn vertrouwenspersonen.  Als we dit samenvatten zien we dat volledige loopbaanonderbrekers minder collega’s als vertrouwenspersoon hebben dan voltijds werkenden. Voor vrouwelijke loopbaanonderbrekers geldt dat ze vaker vader of moeder als vertrouwenspersoon hebben en minder vaak een zoon of een dochter in vergelijking met de voltijds werkende vrouwen.   
 

3.3.3 DIVERSITEIT Om uit te maken of het informele netwerk een mix vormt van verschillende types vertrouwenspersonen onderscheiden we vijf types vertrouwenspersonen: de partner, een vriend, familie, een collega en andere die niet tot de vorige types behoren zoals een buur, raadgever of lid van een organisatie.  Tabel 43:  De diversiteit van het netwerk vertrouwenspersonen, voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (kolompercentages; Mannen: X²=29,26; DF=6; P=0.000. Vrouwen: X²=14,17; DF=6; P=0.028)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=111 n=413 n=81 n=570 n=295 n=333 n=174 n=374 geen of 1 type vertrouwenspers 48,6 29,8 45,1 31,1 19,0 17,7 13,8 22,5 2 types vertrouwenspers 30,6 36,6 37,8 42,6 43,4 35,4 35,6 36,4 Divers netwerk van 3 of meer types vert. pers.  20,7 33,7 17,1 26,3 37,6 46,8 50,6 41,2  
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Vrouwen hebben vaker een divers netwerk aan vertrouwenspersonen dan mannen (tabel 43). Één op de twee gedeeltelijk onderbrekende vrouwen en deeltijds werkende vrouwen hebben een netwerk van drie of meer types vertrouwenspersonen. Het hoogste percentage mannen met een divers netwerk ligt op 34%, opgetekend bij de gedeeltelijk onderbrekende mannen. Volledige onderbrekers hebben de minst diverse netwerken, de gedeeltelijke loopbaanonderbrekers de meest diverse netwerken van vertrouwenspersonen. De voltijds werkende mannen en vrouwen scoren eerder gemiddeld, tussen beide groepen loopbaanonderbrekers in wat betreft de diversiteit van hun netwerk aan vertrouwenspersonen. De lage scores van de volledige onderbrekers zouden een indicatie kunnen zijn van het gevaar voor sociale isolatie dat een volledige onderbreking met zich mee zou brengen. Als we enkel de groep met geen of slechts 1 type vertrouwenspersoon selecteren en vergelijken over de onderscheiden groepen mannen en vrouwen, dan merken we bij de groepen mannen significante verschillen, bij de groepen vrouwen niet. Op basis van deze gegevens dreigt het gevaar voor sociale isolatie voornamelijk voor de groepen volledig onderbrekende mannen (met of zonder werkactiviteit).  Als we enkel de personen met partner selecteren in de verschillende groepen, dan vallen de significante verschillen tussen de verschillende groepen vrouwen weg, bij de mannen blijven ze overeind. De volledig onderbrekende mannen met partner zonder werkactiviteit bevinden zich vaker in een weinig divers netwerk van vertrouwenspersonen dan de overige groepen mannen (die een partner hebben). Ook als we enkel de twintigers uit elke groep selecteren blijven tussen de groepen mannelijke twintigers de verschillen aanwezig, terwijl ze bij de groepen vrouwen (in de twintig) verdwenen zijn. Vergelijken we enkel de vaders en de moeders van elke groep met elkaar blijft ook dan enkel het onderscheid bij de mannen overeind. Bij de vrouwen leidt deze selectie tot een nivellering.  Als we de familiale vertrouwensrelaties (inclusief partner) buiten beschouwing laten, dan vallen de volledig onderbrekende mannen die werken en de volledig onderbrekende vrouwen op, ten aanzien van hun respectievelijke vergelijkingsgroepen mannen en vrouwen, wat het lage percentage aan personen met een divers netwerk van vertrouwenspersonen (wanneer familieleden buiten beschouwing worden gelaten) (tabel 44). 44% van de volledig onderbrekende mannen met werkactiviteit heeft bovendien geen enkele niet–familiale vertrouwensrelatie. Omdat deze groep mannen heel wat mannen telt die geen of slechts 1 type vertrouwensrelatie heeft, lijkt het gevaar voor sociale isolatie duidelijk het sterkst te loeren voor deze groep loopbaanonderbrekers.   
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Tabel 44:  Diversiteit van het netwerk vertrouwensrelaties, familierelaties niet meegerekend, voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (kolompercentages; Mannen: X²=5,55; DF=6; P=0.476. Vrouwen: X²=20,76; DF=6; P=0.002)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=111 n=413 n=82 n=572 n=295 n=333 n=174 n=373 geen vertr. pers extern aan familie 34,2 35,8 43,9 37,1 28,1 21,0 25,3 24,1 1 vertr. pers extern aan familie 51,4 49,4 50,0 50,0 61,7 55,9 53,4 56,6 2 of 3 types vertr. pers extern aan familie 14,4 14,8 6,1 12,9 10,2 23,1 21,3 19,3  Samenvattend kunnen we stellen dat gedeeltelijke onderbrekers de meest diverse netwerken van vertrouwenspersonen bezitten, de volledige onderbrekers de minst diverse. Meer tijd krijgen (door de loopbaanonderbreking) en tegelijk de band met de werkvloer niet verliezen lijkt belangrijk voor de diversiteit van het netwerk vertrouwenspersonen. Als we de familiale relaties niet meerekenen dan blijken één type volledige onderbrekende mannen, zij met werkactiviteit, en de volledig onderbrekende vrouwen veruit het minst over een divers (niet-familiaal) netwerk van vertrouwenspersonen te beschikken.   
3.3.4 FREQUENTIE  De onderscheiden groepen mannen en vrouwen verschillen niet significant wat betreft het aantal keer men familie ziet waarmee men een vertrouwensrelatie heeft (tabel 45). Één op de vijf vrouwen ziet haar familie dagelijks. Bij de groepen mannen varieert deze verhouding van een op de zes (gedeeltelijk onderbrekende mannen) tot een op vier (volledig onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking).  Tabel 45:  Frequentie familie zien (uitgezonderd partner) voor personen die familie (broer/zus, zoon/dochter, andere familie) onder de vertrouwenspersonen tellen, voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen(kolompercentages; Mannen: X²=7,78; DF=6; P=0.254. Vrouwen: X²=3,95; DF=6; P=0.684)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=30 n=162 n=25 n=213 n=156 n=155 n=93 n=193 Elke dag 26,7 16,7 20,0 23,0 19,9 18,7 20,4 21,2 Meermaals per  week 46,7 40,1 32,0 44,1 44,9 53,5 50,5 51,8 Meermaals per maand of minder 26,7 43,2 48,0 32,9 35,3 27,7 29,0 26,9  
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De voltijds werkende mannen en vrouwen zien hun vrienden die ze tot hun vertrouwenspersonen rekenen, het meest frequent (tabel 46). Eén op de twee voltijds werkende vrouwen en bijna één op twee voltijds werkende mannen, zien deze vrienden dagelijks of toch meermaals per week. Bij de volledig onderbekende mannen zonder werkactiviteit tijdens de onderbreking, ziet ook bijna één op de twee hun vrienden dagelijks of toch minstens meermaals per week. De twee groepen die het zwakst scoren wat de frequentie vrienden-vertrouwenspersonen zien betreft, zijn de volledig onderbrekende mannen met werkactiviteit (waarvan slechts een vierde dagelijks tot meermaals per week hun vrienden zien) en de gedeeltelijk onderbrekende vrouwen (waarvan een derde hun vrienden elke dag tot meermaals per week ziet).  Tabel 46:  Frequentie vriend zien, voor personen die een vriend onder de vertrouwenspersonen tellen, voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen(kolompercentages; Mannen: X²=13,76; DF=6; P=0.032. Vrouwen: X²=19,69; DF=3; P=0.003)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=67 n=204 n=39 n=283 n=192 n=216 n=117 n=239 Elke dag tot meermaals per week 46,3 35,6 25,6 45,6 41,1 33,8 38,5 52,9 Meermaals per maand 29,9 36,6 38,5 36,0 34,9 36,6 38,5 28,6 Één keer per maand  of minder 23,9 27,8 35,9 18,4 24,0 29,6 23,1 18,5   Als we enkel de personen met kinderen selecteren in elke groep dan verdwijnen de significante verschillen bij de groepen mannen. Deze selectie verduidelijkt dat vooral het aandeel (de helft van de groep) mannen uit die groep zonder kinderen de frequentie (vrienden zien) naar omhoog stuwt. Bij de groepen vrouwen blijven de significante verschillen bestaan wanneer enkel de moeders worden geselecteerd. De voltijds werkende moeders zien hun vrienden-vertrouwenspersonen het meest frequent, de gedeeltelijk onderbrekende moeders hun minst. Bij voltijds werkende vrouwen zijn het niet enkel de groep zonder kinderen die er een hoge frequentie op na houden wat betreft het zien van hun vrienden-vertrouwenspersonen. Niet verwonderlijk dat de groepen voltijds werkende mannen en vrouwen het meest frequent hun collega-vertrouwenspersonen zien (tabel 47)29. Bij de groep volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking merken we ook een hoog percentage die dagelijks collega-vertrouwenspersonen ziet. Maar gezien dit percentage gebaseerd is op 9 personen uit deze groep die een collega als vertrouwenspersoon opgeeft, gaan we hieraan geen algemene uitspraken verbinden.                                             
29  Onze steekproef telt slechts enkele volledig onderbrekende mannen (met en zonder werkactiviteit) die 

een collega als vertrouwenspersoon hebben. Het lijkt niet zinvol om de kolompercentages van deze 
twee groepen te belichten. 
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 Tabel 47:  Frequentie collega’s zien, voor personen die een collega onder de vertrouwenspersonen telt, voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen(kolompercentages; Mannen: X²=25,84; DF=6; P=0.000. Vrouwen: X²=65,70; DF=6; P=0.000)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=11 n=92 n=9 n=124 n=31 n=105 n=38 n=99 Elke dag 27,3 26,1 44,4 41,9 0,0 26,7 15,8 38,4 Meermaals per week 27,3 64,1 22,2 50,0 35,5 61,0 76,3 49,5 Meermaals per maand of minder 45,5 9,8 33,3 8,1 64,5 12,4 7,9 12,1  Samenvattend stellen we vast dat voltijds werkende mannen en vrouwen vaker hun vrienden-vertrouwenspersonen en collega’s-vertrouwenspersonen zien dan loopbaanonderbrekers. Voor de familie waarmee men een vertrouwensrelatie heeft zijn er geen verschillen tussen werkenden en loopbaanonderbrekers voor de frequentie waarmee ze die ontmoeten.  
3.4 SAMENVATTING OUDERROL Door het nemen van een loopbaanonderbreking valt een pakket aan verplichte tijdsbesteding weg: de tijd die voorheen ingenomen werd door formele arbeid. Dit verlicht de tijdsdruk voor loopbaanonderbrekers30. Tegelijk valt hiermee echter een plichtsbewuste bijdrage aan de maatschappij en een bron van sociale contacten weg. Loopbaanonderbrekers kunnen net als werklozen, geneigd zijn een alternatieve rol op te nemen als arbeid (gedeeltelijk) wegvalt. Of omgekeerd, personen onderbreken misschien vanuit de drang een alternatieve rol op te nemen. De ouderrol is een rol die werklozen ‘automatisch’ op zich nemen wanneer zij zonder werk vallen. Het heeft wel een groot nadeel: deze hoedanigheid staat niet garant voor sociale contacten. Sociale isolatie door het opnemen van de ouderrol, lijkt enkel bij volledig onderbrekende vrouwen aanwezig te zijn. Deze groep vrouwen kiest massaal voor de loopbaanonderbreking omdat ze meer tijd voor hun kinderen willen. Een andere motivatie wordt niet vaak opgegeven door deze groep vrouwen. Bij de studie van hun netwerk van vertrouwenspersonen komt naar voren dat zij een weinig divers netwerk hebben in vergelijking met de overige groepen vrouwen. Voor volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking merken we eveneens de geringe diversiteit van hun netwerk van vertrouwenspersonen in vergelijking met de andere groepen mannen. Deze groep mannen onderbreekt echter niet met als doel tijd door te brengen met hun kinderen. Het uitproberen van een andere                                            
30  Loopbaanonderbrekers die een andere beroepsactiviteit uitproberen tijdens de onderbreking ervaren 

deze afname van de tijdsdruk niet of toch in mindere mate.  
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beroepsactiviteit motiveert hun keuze in de eerste plaats. Hun economische onafhankelijkheid staat alvast niet op het spel. Algemeen gezien motiveren veel loopbaanonderbrekers hun onderbreking in functie van de kinderen. De ouderrol opnemen is zelfs de belangrijkste reden voor alle groepen onderbrekers, met de gekende uitzondering van de groep volledig onderbrekende mannen die in het stelsel stappen om te werken tijdens de onderbreking.  Loopbaanonderbrekers van 20 tot 49 jaar hebben evenveel vrienden als voltijds werkende mannen en vrouwen van dezelfde leeftijdscategorie maar zien deze vrienden minder vaak. Loopbaanonderbrekers hebben meer lokale contacten dan voltijds werkende mannen en vrouwen. Met uitzondering van de volledig onderbrekende mannen die niet werken tijdens de onderbreking, praten loopbaanonderbrekers vaker met de buren dan voltijds werkende mannen en vrouwen. Wat de contacten met familie betreft waarmee men niet samenwoont, merken we dat enkel de vrouwen in loopbaanonderbreking dergelijke contacten meer onderhouden dan voltijds werkende vrouwen. Voor de onderbrekende mannen geldt dit verschil niet. Het profiel van het informeel netwerk van onderbrekers is gekenmerkt door meer lokale contacten, minder tijd voor vrienden en is wat de vrouwen betreft, meer familiaal gekleurd in vergelijking met het informeel netwerk van de voltijds werkende mannen en vrouwen. Ook in het netwerk van personen die erg dicht staan bij de respondent, het netwerk van vertrouwenspersonen, vinden we verschillen tussen loopbaanonderbrekers enerzijds en voltijds werkende mannen en vrouwen anderzijds. De grootte van het netwerk van vertrouwenspersonen verschilt niet. Wel tellen loopbaanonderbrekers minder collega’s onder vertrouwenspersonen en vrouwelijke loopbaanonderbrekers hebben vaker een vader of moeder als vertrouwenspersoon en minder vaak een zoon of dochter in vergelijking met de voltijds werkende vrouwen. Loopbaanonderbrekers zien minder frequent hun vrienden-vertrouwenspersonen en hun collega-vertrouwenpersonen dan voltijds werkenden. De andere types vertrouwenspersonen zien alle onderscheiden groepen mannen en vrouwen even frequent. Naar diversiteit merken we dat één vorm van loopbaanonderbreking erg interessant is op dit vlak. Gedeeltelijke onderbrekers kunnen van twee walletjes eten. Ze beschikken over meer tijd door de onderbreking en zijn nog steeds actief op de arbeidsmarkt. Deze groepen kennen bijgevolg ook de grootste proporties respondenten met een netwerk van drie of meer types vertrouwenspersonen. Zoals reeds hoger aangehaald, de volledig onderbrekende vrouwen en de volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking hebben de minst diverse netwerken van vertrouwenspersonen als we de familiale relaties niet in rekening brengen.   
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4 Samenvatting Loopbaanonderbrekers verminderen het aantal uren die ze normaal besteden aan formele arbeid. Zo komt er tijd vrij om te besteden aan andere activiteiten. Met het (gedeeltelijk) wegvallen van formele arbeid valt echter ook een bron van sociale contacten weg en verdwijnt (voor een deel) een activiteit die men als zijn maatschappelijk plicht ervaart. In dit rapport bestuderen we twee specifieke rollen die loopbaanonderbrekers van 20 tot 49 jaar oud kunnen vervullen nu hun rol als werknemer/arbeider volledig of gedeeltelijk wegvalt.  Door de onderbreking kunnen loopbaanonderbrekers –meer dan zij die geen loopbaanonderbreking nemen- zich sterker toeleggen op hun rol als ouder. De keuze om deze rol te bestuderen komt voort uit de vaststelling dat werklozen tijdens de periode van werkloosheid zich vaak toeleggen op het ouderschap en het huishouden. Deze terreinen blijken belangrijke loci van zingeving wanneer personen geen actieve rol kunnen spelen op de arbeidsmarkt .  De vrijgekomen tijd kan een loopbaanonderbreker ook aanwenden om een engagement in het maatschappelijk middenveld op te nemen of te intensifiëren. Het maatschappelijk middenveld vormt een domein waar loopbaanonderbrekers een maatschappelijk zinvolle taak op zich kunnen nemen. Bovendien staat de deelname aan het middenveld garant voor sociale integratie. Deze eigenschappen van het middenveld bepaalden de keuze om de alternatieve rol van de middenveldparticipatie te belichten.  Beide alternatieve rollen verschillen sterk op het vlak van sociale integratie. Zich toeleggen op de ouderrol lijkt een gevaar voor sociale integratie in zich te houden, terwijl de deelname aan het maatschappelijke middenveld een duidelijk vorm van sociale integratie inhoudt.  We bestuderen het informeel netwerk van de onderbreker om een beeld te krijgen van de mate waarin loopbaanonderbrekers de ouderrol opnemen. Wanneer gezinsleden een belangrijke plaats innemen in het informeel netwerk van een persoon en niet-gezinsleden er nauwelijks vertegenwoordigd zijn dan kunnen we spreken van een duidelijke focus op het gezin en de ouderrol.  Uit de studie komt naar voren (zij het onrechtstreeks) dat loopbaanonderbrekers zich sterker toeleggen op de ouderrol dan voltijds werkende mannen en vrouwen. Loopbaanonderbrekers hebben minder tijd voor contacten met vrienden. Hoewel ze gemiddeld evenveel vrienden hebben als voltijds werkende mannen en vrouwen, zien loopbaanonderbrekers hun vrienden (inclusief hun vrienden-vertrouwenspersonen) minder frequent dan voltijds werkende mannen en vrouwen. Het valt op dat 
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loopbaanonderbrekers meer lokale contacten onderhouden (buren) en minder collega’s tellen onder hun vertrouwenspersonen in vergelijking met voltijds werkende mannen en vrouwen. Volledig onderbrekende vrouwen en volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking hebben de minst diverse netwerken van vertrouwenspersonen. Bij hen maken familiale relaties duidelijk een belangrijk deel uit van hun informeel en meest intieme netwerk. Enkel voor de groep vrouwen betekent dit een duidelijke (misschien zelfs exclusieve?) keuze voor het gezin. Volledig onderbrekende mannen die werken tijdens de onderbreking leggen zich immers toe op de nieuwe arbeidsactiviteit. Voor de volledig onderbrekende vrouwen lijkt het gevaar voor sociale isolatie dan ook aanwezig te zijn, zij het tijdelijk.  De participatie in het maatschappelijk middenveld (dit is het geheel van organisaties, verenigingen, instanties en verbanden dat zich buiten of tussen de burgers, het gezin, de overhead en de markt situeert) wordt in de studie hoofdzakelijk belicht vanuit de tijdsbesteding aan middenveldparticipatie en de intensiteit van het participeren.  Uit het onderzoek blijkt dat enkel mannelijke loopbaanonderbrekers deze alternatieve rol opnemen door zich sterker te engageren in het middenveld wanneer formele arbeid (gedeeltelijk) wegvalt. De volledig onderbrekende mannen zonder werkactiviteit spenderen meer tijd aan middenveldparticipatie dan voltijds werkende mannen. De gedeeltelijk onderbrekende mannen en de mannen die werken tijdens de onderbreking kennen een intenser participatiepatroon als we ze met de groep voltijds werkende mannen vergelijken (vb. nemen vaker een bestuursfunctie op). Voor de groepen onderbrekende vrouwen vormt middenveldparticipatie geen alternatief voor de rol als arbeidster/werkneemster.   
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Bijlagen. 
BIJLAGE 1: TABELLEN Tabel 1.1:  Verschillende groepen loopbaanonderbrekers en de motivatie om een onderbreking te nemen (percentages)  MANNEN VROUWEN  V-lbo G-lbo V-lbo-werk V-lbo G-lbo  n=112 n=413 n=82 n=294 n=333       Meer tijd voor kinderen*** 29,5% (1) 48,7% (1) 13,4% (3) 73,5% (1) 72,7% (1) Bouwen/verbouwen*** 9,8% 9,7% 2,4% 2,0% 2,7% Meer tijd voor huishouden*** 12,6% 22,0% 2,4% 15,3 % (2) 41,1% (2) Verlagen van de werkdruk*** 6,3% 18,4% 3,7% 6,5% 15,9% Gezondheidsredenen* 11,7% 13,8% 1,2% 7,5% 9,6% Meer vrije tijd*** 8,1% 28,1% (2) 2,4% 4,4% 13,8% Meer tijd voor mezelf*** 13,5% 25,2% (3) 3,7% 12,9% (3) 29,7% (3) Ontevredenheid over job*** 18,0% (3) 6,8% 19,5% (2) 12,2% 2,4% Studie/opleiding*** 25,2% (2) 4,8% 3,7% 9,9% 3,3% Andere beroepsactiviteit* 0,0% 2,2% 100,0% (1) 6,8% 0,3% Reizen*** 8,1% 1,2% 1,2% 1,0% 0,3% Zorg voor een zieke/oudere*** 6,3% 4,8% 2,4% 10,8% 5,1% Stress (ns) 11,7% 8,5% 2,4% 6,4% 6,3% ***Pearson Chi-Square< 0,001, **p<0,01, *p<0,05, ns= p is niet significant op laagste niveau. °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.. °°De loopbaanonderbrekers mochten maximaal drie belangrijke redenen aanduiden waarom men aanvankelijk een onderbreking heeft opgenomen. Bijgevolg kunnen de kolompercentages 100% overschrijden.  Tabel 1.2:  Gemiddelde leeftijd voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen en met aanduiding van significante verschillen ten opzichte van de vergelijkingsgroep van voltijds werkenden  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 n=571 n=295 n=333 n=174 n=374 Gem. 35,4 40,2 36,9 36,2 35,8 36,9 37,5 34,1 Sign  ***   * ***   Significantieniveaus (van het verschil van elke groep met de groep voltijds werkenden van hetzelfde geslacht): * p< 0.05; *** p< 0.001.  
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Tabel 1.3:  Gemiddelde score op de somschaal ‘traditioneel arbeidsethos’ voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen en met aanduiding van significante verschillen ten opzichte van de vergelijkingsgroep van voltijds werkenden.  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 n=571 n=295 n=333 n=174 n=374 Gem. 39,2 40,3 47,7 48,6 34,6 40,6 45,6 47,4 Sign *** ***   *** ***   Significantieniveaus (van het verschil van elke groep met de groep voltijds werkenden van hetzelfde geslacht): *** p< 0.001  Tabel 1.4:  Arbeidsregime voor het nemen van de onderbreking voor de verschillende groepen loopbaanonderbrekers (cesuur op 37 uur) (kolompercentages).  MANNEN VROUWEN  V-lbo G-lbo V-lbo-werk V-lbo G-lbo  n=99 n=399 n=81 n=290 n=322 Deeltijds werken 26,3 14,0 34,6 59,3 23,9 Voltijds werken 73,7 86,0 65,4 40,7 76,1 °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.  Tabel 1.5a:  De kans om wel versus geen (minstens passief) lid te zijn van een vereniging, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij mannen.  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   8,48 3 0,037  V-lbo -0,03 0,26 0,01 1 0,907 0,97 G-lbo 0,43 0,18 5,80 1 0,016 1,54 V-lbo-werk -0,27 0,28 0,94 1 0,333 0,76 Opleiding (3 cat.) 0,31 0,10 9,06 1 0,003 1,36 Gez.-sit. (5 cat.)    6,31 4 0,177  
inwonend bij ouders -0,28 0,27 1,12 1 0,289 0,75 

alleenwonend 0,56 0,33 2,83 1 0,092 1,74 
met partner zond kind. -0,22 0,20 1,19 1 0,276 0,80 

met 1 kind -0,15 0,21 0,50 1 0,481 0,86 Levensbesch. Part.   5,33 3 0,149  
Niet-prakt christ/kath -0,26 0,25 1,07 1 0,300 0,77 
Vrijz. of andersgelov -0,52 0,24 4,59 1 0,032 0,59 
Ongel. of  onverschil -0,43 0,27 2,50 1 0,114 0,65 constante 1,09 0,32 11,77 1 0,001 2,96 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende mannen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  
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Tabel 1.5b:  De kans om wel versus geen (minstens passief) lid te zijn van een vereniging, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie.  Logistische regressie bij vrouwen.  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   3,83 3 0,280  V-lbo -0,30 0,21 1,98 1 0,159 0,74 G-lbo 0,03 0,21 0,02 1 0,879 1,03 DT-werk 0,11 0,25 0,18 1 0,668 1,11 Opleiding (3 cat.) 0,42 0,11 15,94 1 0,000 1,52 Gez.-sit. (5 cat.)    21,48 4 0,000  
inwonend bij ouders -1,27 0,36 12,66 1 0,000 0,28 

alleenwonend -0,42 0,36 1,41 1 0,236 0,65 
met partner zond kind. -0,82 0,22 13,52 1 0,000 0,44 

met 1 kind -0,47 0,19 5,86 1 0,016 0,63 Levensbesch. Part.   6,46 3 0,091  
Niet-prakt christ/kath -0,55 0,22 6,06 1 0,014 0,58 
Vrijz. of andersgelov -0,31 0,24 1,74 1 0,187 0,73 
Ongel. of  onverschil -0,45 0,28 2,54 1 0,111 0,64 constante 1,14 0,35 10,54 1 0,001 3,13 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende vrouwen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)   Tabel 1.6:  Actief lidmaatschap (actief lid en bestuurslid) van x- aantal verenigingen (in kolompercentages; Mannen: X²=18,99; DF=9; P=0.025. Vrouwen: X²=13,53; DF=9; P=0.140)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=111 n=412 n=82 n=570 n=295 n=333 n=174 n=374 0 ver. 48,6 35,6 42,7 44,4 52,0 42,2 46,0 48,7 1 ver. 21,6 34,1 22,0 31,4 21,4 31,1 30,5 29,9 2 ver. 20,7 18,9 23,2 14,9 17,3 16,2 14,9 14,4 3 of + 9,0 11,4 12,2 9,3 9,2 10,5 8,6 7,0  Tabel 1.7:  Gemiddelde tijd besteed aan verenigingsleven voor de onderscheiden groepen actieve mannen en vrouwen en 5% afgeroomd gemiddelde tijd besteed aan verenigingsleven voor de onderscheiden groepen actieve mannen en vrouwen.  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=51 n=237 n=44 n=312 n=130 n=174 n=93 n=189 Gem. 26:42 17:11 12:43 15:43 12:24 8:30 9:03 10:13 5% afgeroomd gem.  20:10 14:16 10:46 13:05 9:47 7:28 7:53 8:50 Bij de berekening van het “5% afgeroomd gemiddelde” houdt men geen rekening met de 2,5% hoogste en 2,5% laagste scores.  Tabel 1.8:  Verandering van gemiddelde tijd besteed aan verenigingsleven sinds de loopbaanonderbreking, voor de onderscheiden groepen actieve mannen en vrouwen (in kolompercentages; Mannen: X²=45,88; DF=4; P=0.000. Vrouwen: X²=18,20; DF=2; P=0.000) VERENGINGSTIJD V-lbo G-lbo V-lbo-werk V-lbo G-lbo  N=48 n=251 n=46 n=134 n=184 Afgenomen 2,1 3,2 23,9 4,5 3,3 Toegenomen 54,2 27,5 30,4 53,7 31,0 Hetzelfde gebleven 43,8 69,3 45,7 41,8 65,8     
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Tabel 1.9:  De kans om wel versus geen actief lid te zijn van een politieke- en belangenbehartigingsvereniging, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij mannen.  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   5,11 3 0,164  V-lbo 0,28 0,26 1,11 1 0,292 1,32 G-lbo 0,25 0,16 2,35 1 0,125 1,29 V-lbo-werk 0,53 0,27 3,78 1 0,052 1,71 Opleiding (3 cat.) 0,18 0,10 3,44 1 0,064 1,20 Gez.-sit. (5 cat.)    11,46 4 0,022  
inwonend bij ouders -1,05 0,36 8,59 1 0,003 0,35 

alleenwonend -0,24 0,27 0,74 1 0,390 0,79 
met partner zond kind. -0,44 0,21 4,34 1 0,037 0,65 

met 1 kind -0,10 0,20 0,26 1 0,609 0,90 Levensbesch. Part.   10,63 3 0,014  
Niet-prakt christ/kath -0,19 0,21 0,83 1 0,363 0,83 
Vrijz. of andersgelov -0,58 0,21 7,53 1 0,006 0,56 
Ongel. of  onverschil -0,57 0,25 5,46 1 0,019 0,56 constante -1,30 0,30 19,26 1 0,000 0,27 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende mannen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  Tabel 1.10:  De kans om wel versus geen actief lid te zijn van een algemene sociale vereniging, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij mannen.  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   8,19 3 0,042  V-lbo 0,49 0,43 1,27 1 0,260 1,63 G-lbo 0,81 0,29 7,98 1 0,005 2,25 V-lbo-werk 0,68 0,48 2,01 1 0,156 1,96 Opleiding (3 cat.) 0,41 0,18 5,40 1 0,020 1,50 Gez.-sit. (5 cat.)    3,21 4 0,523  

inwonend bij ouders -1,06 0,70 2,27 1 0,132 0,35 
alleenwonend -0,12 0,48 0,06 1 0,807 0,89 

met partner zond kind. -0,12 0,35 0,13 1 0,723 0,88 
met 1 kind -0,42 0,38 1,24 1 0,266 0,65 Levensbesch. Part.   38,86 3 0,000  

Niet-prakt christ/kath -1,90 0,36 27,09 1 0,000 0,15 
Vrijz. of andersgelov -1,43 0,31 21,23 1 0,000 0,24 
Ongel. of  onverschil -1,42 0,38 13,54 1 0,000 0,24 constante -2,73 0,51 28,92 1 0,000 0,06 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende mannen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  
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Tabel 1.11:  De kans om wel versus geen actief lid te zijn van een (café) sportvereniging, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij vrouwen.  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   14,82 3 0,002  V-lbo -0,57 0,21 7,67 1 0,006 0,56 G-lbo 0,10 0,18 0,34 1 0,562 1,11 DT-werk 0,16 0,21 0,56 1 0,453 1,17 Opleiding (3 cat.) 0,29 0,10 8,53 1 0,003 1,34 Gez.-sit. (5 cat.)    1,07 4 0,899  
inwonend bij ouders -0,02 0,36 0,00 1 0,948 0,98 

alleenwonend 0,27 0,31 0,79 1 0,374 1,31 
met partner zond kind. 0,06 0,21 0,08 1 0,775 1,06 

met 1 kind -0,05 0,18 0,07 1 0,790 0,95 Levensbesch. Part.   5,66 3 0,129  
Niet-prakt christ/kath -0,11 0,18 0,33 1 0,564 0,90 
Vrijz. of andersgelov 0,23 0,19 1,53 1 0,216 1,26 
Ongel. of  onverschil -0,20 0,25 0,63 1 0,429 0,82 constante -1,62 0,33 24,39 1 0,000 0,20 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende vrouwen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  Tabel 1.12:  De kans om wel versus geen actief lid te zijn van een klassieke socio-culturele vereniging, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij vrouwen.  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   3,32 3 0,344  V-lbo 0,37 0,25 2,11 1 0,147 1,44 G-lbo 0,30 0,25 1,46 1 0,227 1,35 DT-werk 0,48 0,28 2,95 1 0,086 1,62 Opleiding (3 cat.) 0,24 0,13 3,38 1 0,066 1,27 Gez.-sit. (5 cat.)    10,58 4 0,032  

inwonend bij ouders -2,27 1,11 4,15 1 0,042 0,10 
alleenwonend -1,22 0,63 3,79 1 0,052 0,29 

met partner zond kind. -0,59 0,32 3,41 1 0,065 0,56 
met 1 kind -0,29 0,23 1,64 1 0,200 0,75 Levensbesch. Part.   18,96 3 0,000  

Niet-prakt christ/kath -0,44 0,20 4,63 1 0,031 0,65 
Vrijz. of andersgelov -0,71 0,23 9,59 1 0,002 0,49 
Ongel. of  onverschil -1,57 0,42 13,93 1 0,000 0,21 constante -1,88 0,41 21,19 1 0,000 0,15 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende vrouwen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  
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Tabel 1.13:  De kans om wel versus geen actief lid te zijn van een caritatieve vereniging, gecontroleerd voor statuut, opleiding, gezinssituatie en levensbeschouwelijke participatie. Logistische regressie bij vrouwen.  B S.E. Wald Df Sign. Exp(B) Statuut (4 cat.)   7,31 3 0,063  V-lbo -0,46 0,33 2,04 1 0,154 0,63 G-lbo -0,89 0,35 6,58 1 0,010 0,41 DT-werk -0,63 0,40 2,54 1 0,111 0,53 Opleiding (3 cat.) -0,03 0,17 0,02 1 0,875 0,97 Gez.-sit. (5 cat.)    2,84 4 0,585  
inwonend bij ouders 0,05 0,55 0,01 1 0,926 1,05 

alleenwonend 0,38 0,45 0,73 1 0,393 1,47 
met partner zond kind. -0,35 0,39 0,80 1 0,371 0,70 

met 1 kind -0,29 0,34 0,74 1 0,391 0,75 Levensbesch. Part.   3,57 3 0,311  
Niet-prakt christ/kath 0,06 0,33 0,04 1 0,851 1,06 
Vrijz. of andersgelov 0,31 0,33 0,90 1 0,343 1,37 
Ongel. of  onverschil -0,58 0,54 1,19 1 0,275 0,56 constante -2,16 0,54 15,99 1 0,000 0,12 (Statuut: ref.groep = Voltijds werkende vrouwen; gezinssituatie: ref. groep = samenwonend met 2 of meer kinderen; levensbeschouwelijke participatie: ref.groep= praktiserend christ/kath.)  Tabel 1.14:  De gezinssituatie van de onderscheiden groepen mannen en vrouwen (absolute aantallen en kolompercentages; Mannen: X²=74,26; DF=12; P=0.000. Vrouwen: X²=227,80; DF=12; P=0.000)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=111 n=410 n=83 n=569 n=293 n=334 n=174 n=372 Inw. bij ouders 20 8 2 73 2 1 4 41 % 18,0 2,0 2,4 12,8 0,7 0,3 2,3 11,0 Alleenwonend 9 32 8 55 5 11 1 41 % 8,1 7,8 9,6 9,7 1,7 3,3 0,6 11,0 Eénoudergezin 4 17 2 14 7 14 11 30 % 3,6 4,1 2,4 2,5 2,4 4,2 6,3 8,1 Pt geen kind.  27 57 16 114 16 31 19 91 % 24,3 13,9 19,3 20,0 5,5 9,3 10,9 24,5 Pt en kinderen 51 296 55 313 263 277 139 169 % 45,9 72,2 66,3 55,0 89,8 82,9 79,9 45,4  Tabel 1.15:  Aantal personen die een partner onder de vertrouwenspersonen telt voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen(kolompercentages; Mannen: X²=10,80; DF=3; P=0.013. Vrouwen: X²=9,61; DF=3; P=0.022)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 N=571 n=295 n=334 n=174 n=374 Geen 42,0 26,9 31,7 33,6 25,4 26,9 28,2 35,3 Eén of meer 58,0 73,1 68,3 66,4 74,6 73,1 71,8 64,7  Tabel 1.16:  Aantal personen die een vriend onder de vertrouwenspersonen telt voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen(kolompercentages; Mannen: X²=5,47; DF=3; P=0.141. Vrouwen: X²=0,183; DF=3; P=0.980)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 N=571 n=295 n=334 n=174 n=374 Geen 35,1 43,6 50,0 45,8 31,0 30,6 29,3 31,0 Eén of meer 64,9 56,4 50,0 54,2 69,0 69,4 70,7 69,0  
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Tabel 1.17:  Aantal personen die een collega onder de vertrouwenspersonen telt voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen(kolompercentages; Mannen: X²=13,25; DF=3; P=0.004. Vrouwen: X²=41,38; DF=3; P=0.000)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=412 n=81 N=559 n=294 n=332 n=173 n=369 Geen 89,3 77,7 89,0 77,6 89,2 68,3 78,2 73,3 Eén of meer 10,7 22,3 11,0 22,4 10,8 31,7 21,8 26,7  Tabel 1.18:  Aantal personen die vader of moeder onder de vertrouwenspersonen telt voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen(kolompercentages; Mannen: X²=5,28; DF=3; P=0.152. Vrouwen: X²=22,36; DF=3; P=0.000)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 N=571 n=295 n=334 n=174 n=374 Geen 76,6 68,8 74,4 66,9 56,8 56,8 53,4 70,3 Eén of meer 23,4 31,2 25,6 33,1 43,2 43,2 46,6 29,7  Tabel 1.19:  Aantal personen die broer of zus onder de vertrouwenspersonen telt voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen(kolompercentages; Mannen: X²=6,50; DF=3; P=0.074. Vrouwen: X²=4,99; DF=3; P=0.172)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 N=571 n=295 n=334 n=174 n=374 Geen 81,3 76,5 89,0 79,5 70,2 72,4 64,6 66,0 Eén of meer 18,8 23,5 11,0 20,5 29,8 27,6 35,4 34,0  Tabel 1.20:  Aantal personen die zoon of dochter onder de vertrouwenspersonen telt voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen(kolompercentages; Mannen: X²=15,64; DF=3; P=0.001. Vrouwen: X²=63,49; DF=3; P=0.000)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 N=571 n=295 n=334 n=174 n=374 Geen 98,2 93,5 95,1 88,8 95,2 94,3 87,4 70,3 Eén of meer 1,8 6,5 4,9 11,2 4,8 5,7 12,6 29,7  Tabel 1.21:  Aantal personen die niet-eerstelijns familie onder de vertrouwenspersonen telt voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen(kolompercentages; Mannen: X²=7,66; DF=3; P=0.054. Vrouwen: X²=7,20; DF=3; P=0.066)  MANNEN VROUWEN    V-lbo G-lbo V-lbo-werk VT-werk V-lbo G-lbo DT-werk VT-werk  n=112 n=413 n=82 N=571 n=295 n=334 n=174 n=374 Geen 93,8 83,8 86,6 84,3 78,2 85,3 83,9 85,0 Eén of meer 6,3 16,2 13,4 15,7 21,8 14,7 16,1 15,0  
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BIJLAGE 2: ALGEMENE PARTICIPATIEMAAT De algemene participatiemaat vat de informatie omtrent het soort lidmaatschap (vroeger/passief/actief/bestuurslid) en soort vereniging samen door elk individu een bepaalde score toe te kennen. Deze maat werd voor het eerst aangemaakt door Hooghe, Elchardus en Smits in 2001 in het kader van het onderzoek naar het maatschappelijk in Vlaanderen (Elchardus, Huyse & Hooghe 2001, pp.37-40).  Om deze maat op te stellen worden alle verenigingen in een princalsanalyse op één component geforceerd. Zo gaan we na in welke mate de antwoorden op de lidmaatschapvariabelen verwijzen naar een meer algemene latente variabele. Een aantal variabelen (verenigingen) vallen uit. De richtlijn stelt dat alleen die variabelen (lees: verenigingen) bij de dimensie (lees: participeren in het verenigingsleven) horen die een componentlading vertonen die minstens de helft is van de hoogste componentlading op die dimensie. Elf verenigingen worden niet opgenomen in de berekening van de princalsmaat omdat ze te weinig laden. De volgende verenigingen houden te weinig verband met de achterliggende dimensie: Fietsersbond (q167_3), Fanclub (q167_4), hobbyclub (q167_7), vrouwenvereniging (q167_8), sportvereniging (q167_10), vereniging verbonden met het plaatselijke café (q167_18), Vereniging van gepensioneerden (q167_20), zelfhulpgroep (q167_21) en de “andere” verenigingen (q167_22, q167_23 en q167_24). Hun lidmaatschap verwijst niet op dezelfde manier naar de achterliggende dimensie. En worden verder dus niet langer opgenomen bij de berekening van de princalsmaat. De uitval gelijkt sterk op deze die Hooghe et al. vaststelden bij het maatschappelijk middenveld onderzoek. Opnieuw merken we dat sportverenigingen niet worden opgenomen in de maat31, een belangrijke opmerking aangezien 700 respondenten actief zijn in een sportvereniging. Maar mensen die in het algemeen sterk participeren blijken niet noodzakelijk lid te zijn van een sportvereniging en omgekeerd.  De algemene participatiemaat (het lidmaatschap van verenigingen en de intensiteit ervan) kan met behulp van de princalsanalyse als een continuüm worden beschouwd met aan het ene uiteinde de non-participatie en aan het andere uiteinde de bestuurlijke deelname aan verschillende organisaties. De categoriekwantificaties bepalen hoe ‘zwaar’ een bepaalde vorm van lidmaatschap weegt bij de samenstelling van de algemene participatiemaat. Zo valt het bijvoorbeeld op dat een passief lidmaatschap van een derde wereld- of vredesbeweging op een intenser participatiepatroon wijst dan bestuurslid zijn                                            
31   Jeugdverenigingen worden wel in de analyse opgenomen terwijl dit niet het geval was in het 

middenveldonderzoek. Dit is mogelijk te wijten aan de jongere leeftijdsgroep in het LBO onderzoek (20 
tot 49 jarigen). Terwijl het middenveldonderzoek een ruimere leeftijdsgroep omvat (18-75 jaar).   
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van een wijk- of buurtcomité. Anderzijds merken we dat een vroeger lidmaatschap van het Rode Kruis even sterk bijdraagt als een actieve inzet in die organisatie.   
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Tabel 2.1.:  Continuüm algemene participatiemaat(categoriecoördinaten) Vereniging Soort lid Categorie- coördinaten of gewichten Religieuze of kerkelijke vereniging  (Bestuurslid) 2,97 Politieke vereniging of partij  (Bestuurslid) 2,92 Vereniging die gehandicapten, bejaarden … helpt  (Bestuurslid) 2,73 Derde wereld - of vredesbeweging  (Bestuurslid) 2,44 Rode Kruis, Vlaams Kruis  (Bestuurslid) 2,20 Vereniging die gehandicapten, bejaarden  (Actief lid) 2,18 Vakbond, middenstandsorganisatie, beroep  (Bestuurslid) 2,17 Derde wereld - of vredesbeweging  (Actief lid) 2,16 Milieu- of natuurvereniging  (Bestuurslid) 2,02 Gemeentelijke adviesraad, schoolraad  (Bestuurslid) 2,02 Socio-culturele vereniging (KWB, Davidsf  (Bestuurslid) 1,99 Vereniging die gehandicapten, bejaarden (Passief lid) 1,76 Politieke vereniging of party  (Actief lid) 1,68 Socio-culturele vereniging (KWB, Davidsf   (Actief lid) 1,64 Derde wereld - of vredesbeweging (Passief lid) 1,60 Wijk- of buurtcomité ook carnavalverenig  (Bestuurslid) 1,54 Derde wereld - of vredesbeweging  (Vroeger lid) 1,45 Gezinsvereniging (De Gezinsbond (Bestuurslid) 1,42 Vereniging die gehandicapten, bejaarden (Vroeger lid) 1,41 Religieuze of kerkelijke vereniging  (Vroeger lid) 1,39 Religieuze of kerkelijke vereniging (Passief lid) 1,39 Religieuze of kerkelijke vereniging  (Actief lid) 1,39 Socio-culturele vereniging (KWB, Davidsf  (Passief lid) 1,36 Milieu- of natuurvereniging   (Actief lid) 1,31 Vereniging voor (amateur-) kunstbeoefeni (Passief lid) 1,22 Vereniging voor (amateur-) kunstbeoefeni (Actief lid) 1,22 Vereniging voor (amateur-) kunstbeoefeni (Bestuurslid) 1,22 Gemeentelijke adviesraad, schoolraad (Actief lid) 1,21 Gemeentelijke adviesraad, schoolraad  (Vroeger lid) 1,18 Gemeentelijke adviesraad, schoolraad (Passief lid) 1,18 Jeugdbeweging (Bestuurslid) 1,14 Wijk- of buurtcomité ook carnavalverenig (Passief lid) 1,11 Wijk- of buurtcomité ook carnavalverenig  (Actief lid) 1,11 Milieu- of natuurvereniging (Passief lid) 1,06 Gezinsvereniging (De Gezinsbond  (Actief lid) 1,00 Politieke vereniging of party  (Vroeger lid) 0,90 Politieke vereniging of party  (Passief lid) 0,90 Rode Kruis, Vlaams Kruis, vrijwillige (Vroeger lid) 0,76 Rode Kruis, Vlaams Kruis, vrijwillige  (Passief lid) 0,76 Rode Kruis, Vlaams Kruis, vrijwillige    (Actief lid) 0,76 Socio-culturele vereniging (KWB, Davidsf) (Vroeger lid) 0,71 Wijk- of buurtcomité ook carnavalverenig (Vroeger lid) 0,71 Milieu- of natuurvereniging  (Vroeger lid) 0,66 Vereniging voor (amateur-) kunstbeoefeni  (Vroeger lid) 0,58 Vakbond, middenstandsorganisatie, beroep (Actief lid) 0,52 Gezinsvereniging (De Gezinsbond) (Vroeger lid) 0,51 Gezinsvereniging (Passief lid) 0,51 Jeugdbeweging  (Actief lid) 0,45 Jeugdbeweging (Passief lid) 0,35 Jeugdbeweging (Vroeger lid) 0,27 Vakbond, middenstandsorganisatie, beroep  (Vroeger lid) 0,19 Vakbond, middenstandsorganisatie, beroep (Passief lid) 0,19 Rode Kruis, Vlaams Kruis, vrijwillige  (Geen lid) -0,11 Politieke vereniging of party  (Geen lid) -0,12 Religieuze of kerkelijke vereniging (Geen lid) -0,12 Wijk- of buurtcomité ook carnavalverenig  (Geen lid) -0,14 Vereniging voor (amateur-) kunstbeoefeni  (Geen lid) -0,15 Vereniging die gehandicapten, bejaarden  (Geen lid) -0,16 Socio-culturele vereniging (KWB, Davidsf (Geen lid) -0,17 Derde wereld - of vredesbeweging (Geen lid) -0,18 Milieu- of natuurvereniging  (Geen lid) -0,21 Gemeentelijke adviesraad, schoolraad (Geen lid) -0,22 Vakbond, middenstandsorganisatie, beroep (Geen lid) -0,24 Gezinsvereniging (De Gezinsbond)  (Geen lid) -0,26 Jeugdbeweging  (Geen lid) -0,39  
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De gestandaardiseerde algemene participatiemaat (0-100) kent een gemiddelde score van 9.70 en een mediaanscore van 6.26 (tabel 2.2.). De maat is duidelijk sterk “skewed to the right”. De tien percent hoogste scores zijn verspreid tussen score 22,66 en score 100.   Tabel 2.2. Beschrijving van de gestandaardiseerde  algemene participatiegraad (0-100) 
N  Valid 2354   Missing 0 Mean 9,7 Std. Error of Mean 0,206 Median 6,26 Minimum 0 Maximum 100 Percentiles 10 0   20 2,69   30 3,11   40 4,85   50 6,26   60 8,83   70 11,84   80 15,79   90 22,66 
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BIJLAGE 3: KORTE BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK.  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. 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 sociale zekerheidsrechten (cf. infra) hun arbeidsparticipatie terugschroefden, grepen wij de kans om via een 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. 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 
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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 gevolgen van het gebruik van een overheidsstelsel dat situaties van niet-arbeid financiert.    


