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Het vier vijfde werken zit sinds 1999 in de lift, vooral bij mannen. Dat is goed
nieuws voor de combinatie werk en privé, als we arbeidsmarktspecialist Jan
Denys mogen geloven. ‘Vier vijfde werken is een mooi compromis voor wie zijn
werk belangrijk vindt, maar toch wat tijd wil voor het gezin of een andere
passie’ (DS 8 april) (http://www.standaard.be/cnt/dmf20160408_02225773) .
Zo eenvoudig is het niet.
Ten eerste, deeltijds werken bij mannen en vrouwen zit niet in de lift. Het klopt
dat het verschil met 1999 en 2015 voor beide geslachten relatief aanzienlijk is,
maar bij mannen zit daar de laatste vijf jaar nauwelijks verandering in. Het
deeltijds werk bij vrouwen is zelfs gedaald tussen 2012 en nu. En 9 op de 10
werkende mannen hebben nog altijd een voltijds contract.
Ten tweede, deeltijds werk bij mannen is geen compromis tussen werk en gezin
of andere passies, maar een kenmerk van hun loopbaan. Van de deeltijds
werkende mannen geeft minder dan 1 op de 20 aan dit te doen om de zorg voor
kinderen op zich te nemen. Een kwart van de mannen zegt deeltijds te werken
omdat ze geen voltijdse betrekking kunnen vinden of omdat de betrekking enkel
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deeltijds wordt aangeboden. Bovendien kan worden vastgesteld dat mannen
vooral deeltijds werken aan het begin en het einde van hun loopbaan, als ze
jonger zijn dan 25 of ouder dan 50.
Ten derde, deeltijds werk is en blijft een strategie voor vrouwen om werk en
gezin te combineren. 1 op de 5 vrouwen werkt deeltijds om de zorg voor
kinderen op zich te nemen. Bovendien blijft deeltijds werk pertinent aanwezig
over de gehele arbeidsloopbaan van vrouwen.
Het staat buiten kijf dat er een toenemende behoefte is werk en privé op elkaar
af te stemmen. Dat deeltijds werk, als noemer van eender welke vorm van
arbeidstijdvermindering, hiervoor een oplossing is, ook. Dat vier vijfde het
nieuwe voltijds werken is geworden, staat minder vast. Vrouwen hebben
deeltijds werken (noodgedwongen) al langer ontdekt. Bij mannen blijft deeltijds
werk al met al marginaal en dan nog vooral als ‘glijmiddel’ bij de intrede en
uittrede van de arbeidsmarkt. In de drukke leeftijd – wanneer carrières
gemaakt worden en gezinnen gesticht worden – gaan de mannen voluit en
nemen vrouwen noodgedwongen gas terug.
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