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De omvang van de flexibele schil op de arbeidsmarkt groeit. Die groei wordt niet zozeer 
veroorzaakt door een groei van het aandeel werknemers dat te maken krijgt met tijde-
lijke of flexibele arbeid, maar vooral door de langere verblijfsduur van werknemers in 
de flexibele schil van de arbeidmarkt. De sterke daling van de doorstroom naar vaste 
banen in de afgelopen jaren kan voor een groot deel worden verklaard door de econo-
mische recessie. Maar de kans om binnen drie jaar door te stromen naar een vaste baan 
ligt nog altijd aanzienlijk hoger dan de kans om langer dan drie jaar in de flexibele schil 
te verblijven.
In dit hoofdstuk wordt dat verblijf opgevat als een periode waarin meerdere tijdelijke of 
flexibele banen kunnen worden vervuld en waarbij de flexibele schil pas wordt verlaten 
als werknemers een vaste baan vinden, langdurig uitkeringsafhankelijk worden of zich 
voor langere tijd zonder uitkering terugtrekken van de arbeidsmarkt.

12.1 Aanleiding en probleemstelling
De omvang van de flexibele schil groeit. Een steeds groter gedeelte van werkend Nederland 
werkt zonder contract, laat staan een vast contract, zonder vaste werkgever (uitzend-
krachten) of opdrachtgever (zelfstandigen zonder personeel), zonder vaste uren (oproep-
krachten) of een vast aantal uren (nulurencontracten). Was in 2001 nog 25 procent werk-
zaam in een of andere vorm van flexibele arbeid, in 2010 was dat al 30 procent (Heyma 
& Theeuwes, 2012).1) Een grotere flexibele schil maakt het voor werkgevers makkelijker 
om het personeelsbestand aan te passen aan economische omstandigheden. De huidige 
economische crisis kan daarom mogelijk een deel van de toegenomen omvang van de 
flexibele schil verklaren. Tegelijkertijd zijn het juist de flexibele arbeidskrachten, met name 
uitzendkrachten, die bij een economische crisis als eersten hun baan verliezen (De Graaf-
Zijl & Berkhout, 2007; Heyma & Van Klaveren, 2008). Bovendien is de groei van de flexibele 
schil al voor de huidige economische crisis in gang gezet (Dekker et al., 2012). Het lijkt er 
daarom op dat er een structurele trend gaande is naar meer tijdelijke en flexibele arbeid 
(Muffels & Wilthagen, 2011).
Toch zijn er ook argumenten waarom de groei van de flexibele schil slechts een tijdelijk 
fenomeen is. Ten eerste zal er altijd behoefte blijven aan langdurige arbeidscontracten 
tussen werkgevers en werknemers. Die contracten kunnen expliciet zijn (juridisch vastge-
legd) of impliciet (met een economisch belang voor beide partijen). Er is aan beide kanten 
behoefte aan zekerheid: bij werknemers met betrekking tot het inkomen, bij werkgevers 
met betrekking tot de opbouw van (bedrijfspecifieke) kennis en ervaring. De economische 

1) Het gaat hier om alle werkenden, dus werknemers plus zelfstandigen. Van alle werknemers in 2010 was 17 procent werkzaam in 
een of andere vorm van flexibele arbeid. In 2001 was dat nog 13 procent.
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voordelen van langdurige arbeidscontracten kunnen zo worden verdeeld tussen beide 
partijen dat ook zonder ontslagbescherming langdurige arbeidsrelaties in stand blijven 
(Heyma & Theeuwes, 2012). Niet voor niets bestaat verreweg het grootste deel van alle 
banen nog altijd uit een vast contract. Voordat zo’n langdurende relatie tussen werkgever 
en werknemer is beklonken, hebben beide partijen behoefte aan informatie die alleen 
door ervaring kan worden verkregen. De werknemer wil uitzoeken of zijn wensen en 
talenten wel voldoende tot hun recht komen, de werkgever of de werknemer wel produc-
tief genoeg is. Voor beide partijen kan een tijdelijke of flexibele baan een aantrekkelijke 
manier zijn om die informatie te verkrijgen. Bij een goede match vindt uiteindelijk door-
stroom plaats naar een (meer) vaste arbeidsrelatie.
In verschillende studies is dat ‘opstapmechanisme’ in beeld gebracht (Hagen, 2003; Heyma 
& Van Klaveren, 2008; De Graaf-Zijl et al., 2011). Het betekent dat jonge en onervaren werk-
nemers starten met een tijdelijke of flexibele baan en dat oudere en meer ervaren werk-
nemers over het algemeen een vast contract hebben. Dat is ook precies wat in Nederland 
wordt waargenomen. De grootste toename van flexibele arbeid heeft zich tussen 1996 
en 2011 voorgedaan onder laagopgeleide jongeren (Smits et al., 2012). De sterke vergrijzing 
en pensionering van babyboomers zorgt ervoor dat steeds meer oudere werknemers met 
vaste contracten de arbeidsmarkt verlaten en nieuwe, jongere werknemers met tijdelijke 
contracten de arbeidsmarkt betreden. Ook dat kan een belangrijke verklaring vormen voor 
de groei van de flexibele schil in de afgelopen vijftien jaar.
In Nederland zit de groei van de flexibele schil uitsluitend in het aantal zelfstandigen 
zonder personeel (zzp’ers) en het aantal tijdelijke contracten met uitzicht op een vast 
contract. Het aandeel uitzendkrachten, oproep- en afroepkrachten, nulurencontracten 
en ‘gewone’ tijdelijke contracten is grosso modo gelijk gebleven. Het zzp-schap betreft 
voornamelijk hogeropgeleiden, eenmansbedrijven in de landbouw en zelfstandigen in de 
bouwnijverheid en richt zich steeds vaker op de verkoop van arbeid in plaats van producten 
(Smits et al, 2012; Kösters, 2012).
De groei van het aantal tijdelijke contracten met uitzicht op een vast contract past in het 
beeld van de vervanging van oudere werknemers die met pensioen gaan door jongere 
werknemers die starten op de arbeidsmarkt. Bovendien geeft de Wet flexibiliteit en zeker-
heid die in 1999 is ingevoerd om ervoor te zorgen dat werknemers niet eindeloos in tijde-
lijke dienstverbanden blijven zitten, expliciet de mogelijkheid om werknemers minstens 
drie jaar achter elkaar een tijdelijk dienstverband aan te bieden. In een aantal sectoren 
is gebruikgemaakt van de mogelijkheid om deze ketenbepaling via cao-afspraken te 
verruimen. Dat vormt gedeeltelijk de verklaring voor de toename van het aantal tijdelijke 
contracten (Van Winden, 2012) en de verminderde doorstroom naar vaste contracten.
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Dit hoofdstuk richt zich op de doorstroom van tijdelijke en flexibele banen naar vaste 
contracten en de manier waarop dat in de afgelopen jaren is veranderd. In de literatuur 
wordt daarvoor vaak gekeken naar waar personen met een tijdelijke of flexibele baan een 
jaar later werken (Muffels & Wilthagen, 2011; Smits et al., 2012). Op die manier wordt echter 
onvoldoende recht gedaan aan de dynamiek van werknemers met tijdelijke en flexibele 
banen op de arbeidsmarkt. Voordat iemand doorstroomt naar een reguliere vaste baan, 
heeft hij vaak meerdere tijdelijke of flexibele banen gehad, met tussenliggende perioden 
van inactiviteit of uitkeringsafhankelijkheid (Heyma & Van Klaveren, 2008). Daarom wordt 
een verblijf in de flexibele schil hier beschouwd als een periode waarin meerdere tijdelijke 
of flexibele banen kunnen worden vervuld en waarbij de flexibele schil pas wordt verlaten 
indien werknemers een vaste baan vinden, langdurig uitkeringsafhankelijk worden of zich 
voor langere tijd zonder uitkering terugtrekken van de arbeidsmarkt. Bovendien wordt 
die uitstroom uit de flexibele schil niet op slechts één moment in de tijd geanalyseerd 
maar gedurende een periode van meerdere jaren. Daarbij wordt speciaal gelet op de mate 
waarin die uitstroom in de loop der jaren is veranderd en of die verandering kan worden 
toegeschreven aan conjuncturele factoren, of dat sprake is van een langlopende trend.

12.2 Definitie verblijf in flexibele schil
Een afgebakende periode in de flexibele schil van de arbeidsmarkt is hier gedefinieerd als 
een periode waarin een persoon:
•	 start met een tijdelijke of flexibele baan die minimaal een maand duurt en waardoor 

hij of zij tenminste 12 uur per week werkt;
•	 geen arbeidscontract heeft voor onbepaalde duur voor ten minste 12 uur per week;
•	 eventueel meerdere tijdelijke of flexibele banen heeft, tegelijk of achter elkaar;
•	 eventueel een WW-, bijstands-, ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering 

ontvangt, zolang die korter duurt dan een jaar na beëindiging van de laatste tijdelijke 
of flexibele baan waarmee hij of zij ten minste 12 uur per week werkte;

•	 eventueel geregistreerd staat als zelfstandig ondernemer met hooguit 1 werknemer 
(op jaarbasis);

•	 eventueel (substantiële) inkomsten ontvangt uit andere vormen van arbeid, zoals free-
lance werk (op jaarbasis);

•	 niet langer dan drie maanden achtereen inactief is, d.w.z. zonder dienstverbanden 
van in totaal minstens 12 uur per week, zonder WW-, bijstands-, ziektewet-, of arbeids-
ongeschiktheidsuitkering, niet actief is als zelfstandig ondernemer met hooguit 
1   werknemer, en geen (substantiële) inkomsten ontvangt uit andere vormen van 
arbeid.
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Om recht te doen aan het dynamische karakter van het verblijf in de flexibele schil, wordt 
in deze definitie rekening gehouden met meerdere tijdelijke en flexibele banen, die zowel 
tegelijkertijd als achter elkaar kunnen worden vervuld. Ook houdt de definitie rekening 
met korte uitkeringsperioden tussen tijdelijke en flexibele banen die kenmerkend zijn 
voor werknemers in de flexibele schil voordat doorstroom naar vaste dienstverbanden 
plaatsvindt (Heyma & Van Klaveren, 2008; Heyma, Hop & Smid, 2010). Er is pas sprake van 
uitstroom uit de flexibele schil wanneer men langer dan drie maanden niet heeft gewerkt 
en ook geen uitkering heeft ontvangen, of langer dan een jaar afhankelijk is van een uitke-
ring. De grens van een jaar is gekozen in overeenstemming met de definitie van langdurige 
uitkeringsafhankelijkheid zoals gehanteerd door UWV en CBS. Een uitkeringsperiode kan 
bestaan uit opeenvolgende periodes van verschillende uitkeringsvormen die op zichzelf 
korter dan één jaar duren, zoals een korte WW-uitkering die overgaat in een bijstands-
uitkering. Voor terugtrekking van de arbeidsmarkt wordt een grens gehanteerd van drie 
maanden op empirische gronden: perioden van inactiviteit tussen twee flexibele of tijde-
lijke banen duren vaak slechts enkele maanden.
Om aan te sluiten bij bestaande definities van de (werkende) beroepsbevolking worden 
alleen banen beschouwd met een gemiddeld aantal arbeidsuren van 12 uur per week of 
meer. Bij nulurencontracten is gekeken of het feitelijk aantal gewerkte uren gemiddeld ten 
minste 12 uur per week bedraagt. Werknemers die inkomen hebben uit vormen van arbeid 
die niet worden geregistreerd als baan (freelance werk, zzp’ers), bevinden zich volgens de 
definitie in de flexibele schil als ze daarmee gemiddeld meer dan 12/40ste deel van het mini-
mumloon verdienen.2)

Hoewel deze studie zich beperkt tot werknemers, kunnen tijdelijke en flexibele banen 
ook worden afgewisseld met perioden van zelfstandig ondernemerschap. Om daar reke-
ning mee te houden, worden perioden van inactiviteit waarin werknemers zelfstandig 
ondernemer zijn geweest meegenomen in de definitie van het verblijf in de flexibele schil. 
Daarbij geldt de beperking dat alleen kan worden vastgesteld of iemand in een bepaald 
jaar als zelfstandige aangifte heeft gedaan bij de Belastingdienst, niet de periode in het 
jaar waarin hij of zij daadwerkelijk actief is geweest als zelfstandige.
Verder worden alleen perioden in de flexibele schil beschouwd die beginnen nadat een 
persoon klaar is met het volgen van voltijd onderwijs. Dit voorkomt dat voltijd studenten 
worden meegenomen die vaak een tijdelijk of flexibel baantje hebben naast hun opleiding. 
Van studenten in deeltijd of duaal onderwijs worden wel alle tijdelijke en flexibele banen 
tijdens de opleiding meegenomen.

2) Analoog aan de grens van 12 arbeidsuren per week bij de werkzame beroepsbevolking.
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12.3 Beschikbare gegevens
Voor de analyses wordt gebruik gemaakt van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van 
het CBS, met daarin registratiegegevens over banen, inkomsten uit (overige) arbeid, uitke-
ringen en zelfstandig ondernemerschap. Deze gegevens zijn onder andere afkomstig uit 
de Polisadministratie van het UWV en inkomstenbelastingaangiftes. Een baan is gedefini-
eerd als tijdelijk of flexibel als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
•	 de contractvorm van de baan is geregistreerd als ‘contract voor bepaalde tijd’, onbe-

kend is of daarbij sprake is van uitzicht op een vaste baan;3)

•	 de baan is geregistreerd als oproep-, uitzend-, of flexbaan;
•	 de duur van een voltooide baan is maximaal twee maanden, ook als de baan staat 

geregistreerd als ‘contract voor onbepaald tijd’.4)

Het analysebestand is opgebouwd uit alle banen die in de jaren 2006–2010 stonden gere-
gistreerd, ook als deze banen al eerder dan 2006 zijn begonnen, vanaf 1989. Daardoor 
kunnen baanduren en verblijfsduren in de flexibele schil van maximaal 21  jaar worden 
geanalyseerd. Uiteraard zijn de meeste duren in het analysebestand aanmerkelijk korter. 
Informatie over arbeid als zelfstandige, overige arbeid (zoals freelancers zonder arbeids-
contract) en uitkeringsperioden zijn toegevoegd voor de periode 2006–2010. Uitkeringen 
betreffen werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid, ziektewet en wachtgeld.
Om het aandeel werknemers te bepalen dat langdurig in de flexibele schil van de arbeids-
markt verblijft, is in het analysebestand gekeken naar de langste verblijfsperiode van 
werknemers in de flexibele schil tussen 2006 en 2010. Bijna 60 procent van alle werkne-
mers heeft tussen 2006 en 2010 nooit een tijdelijke of flexibele baan gehad (tabel 12.3.1). 
De ruim 40  procent die in die periode wel een tijdelijke of flexibele baan heeft gehad, 
verbleef daar over het algemeen langer dan een jaar in. Eén op de drie werknemers in een 
tijdelijke of flexibele baan verbleef tussen 2006 en 2010 zelfs langer dan drie jaar in de 
flexibele schil van de arbeidsmarkt.

3) De contractvorm is hier per jaar bepaald, waardoor overgangen in contractvorm binnen dezelfde baan gedurende een kalender-
jaar niet zijn meegenomen.

4) Het blijkt dat een substantieel aantal banen in het SSB staat geregistreerd als contract voor onbepaalde tijd, terwijl ze slechts 
enkele maanden duren. Mogelijk is in die gevallen sprake van een foutieve registratie, maar ook bij een correcte registratie is bij 
zulke korte contracten niet echt sprake van een vaste arbeidsrelatie. Om die reden worden deze banen beschouwd als tijdelijke 
of flexibele banen.
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12.3.1 Eén op de drie perioden in de flexibele schil duurt langer dan 3 jaar
 
2006–2010 Aantal Aandeel in 

waarnemingen
Aandeel in 
flexperioden

 
    
  %  
   
    
Totaal aantal personen 7 630 811 100  
Geen periode in flexibele schil 4 525 644  59  
Wel periode in flexibele schil 3 105 167  41 100

verblijfsduur maximaal 1 jaar   622 749   8  20
verblijfsduur tussen 1 en 2 jaar   907 289  12  29
verblijfsduur tussen 2 en 3 jaar   624 066   8  20
verblijfsduur langer dan 3 jaar   951 063  12  31

    
 

In Heyma, Hop & Smid (2010) is een soortgelijke analyse uitgevoerd voor werknemers 
tussen 1999 en 2006. Hoewel daarbij de definitie van het verblijf in de flexibele schil iets 
afwijkt, valt op dat ook in die periode ongeveer 40 procent van alle werknemers te maken 
kreeg met een periode in de flexibele schil. Tegelijkertijd ligt het aandeel werknemers dat 
langdurig in de flexibele schil verblijft tussen 1999 en 2006 veel lager: slechts één op de 
acht werknemers in een tijdelijke of flexibele baan verbleef destijds langer dan drie jaar in 
de flexibele schil. De groei van de flexibele schil lijkt dus niet zozeer veroorzaakt te worden 
door een groei van het aandeel werknemers dat te maken krijgt met tijdelijke of flexibele 
arbeid, maar vooral door de langere verblijfsduur in de flexibele schil.

12.4 Modellering van verblijfsduur 
en doorstroom
Een verandering van de verblijfsduur in de flexibele schil en van de doorstroom naar vaste 
arbeidsrelaties kan het beste worden onderzocht met een duurmodel. Daarin wordt de 
verblijfsduur niet alleen verklaard aan de hand van kenmerken van de werknemer en de 
baan waarin hij of zij werkt, maar ook door de verblijfsduur zelf (duurafhankelijkheid). 
De kans om door te stromen vanuit de flexibele schil naar een vaste baan kan immers 
verschillen tussen een werknemer die slechts enkele maanden of al enkele jaren in een 
tijdelijke of flexibele baan heeft gewerkt. Zo geeft de Wet flexibiliteit en zekerheid al een 
grens van drie jaar aan waarbinnen doorstroom naar een vast dienstverband hoger zou 
moeten liggen dan daarna.
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Doorstroom naar een vast dienstverband is echter niet de enige manier om de flexibele 
schil te verlaten. Uit de gehanteerde definitie volgen twee andere routes, te weten lang-
durige uitkeringsafhankelijkheid en langdurige inactiviteit (terugtrekking van de arbeids-
markt). Doorstroom naar een vast dienstverband vanuit de flexibele schil kan alleen 
goed worden onderzocht als ook rekening wordt gehouden met die andere vormen van 
uitstroom. Daarom wordt gebruik gemaakt van een competing risks duurmodel, waarin 
doorstroom naar een vast dienstverband, uitstroom naar langdurige uitkeringsafhanke-
lijkheid en langdurige inactiviteit5) worden beschouwd als drie ‘concurrerende risico’s’ om 
de flexibele schil te verlaten.
De kans om een periode in de flexibele schil te beëindigen via één van deze routes wordt 
in het duurmodel niet alleen afhankelijk gemaakt van kenmerken van de werknemer, 
kenmerken van zijn of haar baan en de verblijfsduur in de flexibele schil, maar ook van 
de economische omstandigheden waaronder een werknemer zich in de flexibele schil 
bevindt. Op die manier kan de invloed van conjuncturele omstandigheden op de door-
stroom naar vaste dienstverbanden worden vastgesteld. Hoe die invloed precies wordt 
geïdentificeerd, wordt beschreven in paragraaf 12.7. Voor technische details van het gehan-
teerde competing risks duurmodel wordt verwezen naar bijlage 1.

12.5 Kans op doorstroom naar vaste 
baan vanuit flexibele schil
Figuur 12.5.1 laat zien dat de kans op uitstroom uit de flexibele schil verandert naarmate 
men langer in de flexibele schil verblijft. Zo heeft een gemiddelde werknemer die een half 
jaar in de flexibele schil heeft gezeten een kans van ruim 1 procent om binnen een maand 
door te stromen naar een vaste baan. Verblijft diezelfde werknemer een jaar in de flexibele 
schil, dan stijgt de kans om binnen een maand door te stromen naar ruim 2 procent. Na 
vier jaar zakt die kans weer naar ruim één procent per maand.
Naast de gemiddelde uitstroomkansen voor de totale populatie in de flexibele schil 
tonen figuren 12.5.2 t/m 12.5.4 de uitstroomkansen voor de afzonderlijke contractvormen. 
Werknemers die in de flexibele schil terechtkomen met een tijdelijk contract hebben na 
een jaar tot twee jaar de grootste kans om door te stromen naar een vaste baan, gemiddeld 
ruim 3 procent per maand. Veel jaarcontracten worden in die periode omgezet in vaste 
contracten. De doorstroom is ook nog relatief groot in het derde en zelfs het vierde jaar 
in de flexibele schil (ruim 2 procent per maand), ondanks bepalingen in de Wet flexibiliteit 

5) Er is hier sprake van langdurige inactiviteit wanneer iemand in de flexibele schil langer dan 3 maanden minder dan 12 uur per 
week werkt in een baan, geen zelfstandig ondernemer is, minder dan 12/40ste deel van het minimuminkomen verdient met 
andere vormen van arbeid en geen uitkering ontvangt.
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en zekerheid.6) Na vier jaar in de flexibele schil wordt de kans dat werknemers met een 
tijdelijk contract doorstromen naar een vast contract vrijwel nihil.7) In plaats daarvan stijgt 
vanaf een verblijfsduur van drie jaar de kans op terugtrekking van de arbeidsmarkt (overige 
uitstroom).
Werknemers die via een uitzendbaan de flexibele schil instromen hebben een substan-
tieel lagere kans op doorstroom naar een vast contract. Veel tijdelijke contracten worden 
gesloten met uitzicht op een vast contract bij voldoende functioneren. Dat geldt veel 
minder voor uitzendarbeid. De kans om als uitzendkracht een vast contract te krijgen is 
wel redelijk constant in de tijd (gemiddeld rond 1 procent per maand). Maar ook hier geldt 
dat na vier jaar de uitstroom door terugtrekking van de arbeidsmarkt domineert.
De relatief kleine groep werknemers met andere contractvormen, zoals oproep- en afroep-
krachten en nulurencontracten, heeft binnen het eerste half jaar een substantiële kans 
op doorstroom naar een vast dienstverband met vaste arbeidsuren (gemiddeld tot ruim 
5 procent per maand). Na dat eerste half jaar komt die kans rond 2 procent per maand te 
liggen, wederom tot vier jaar na instroom in de flexibele schil. Daarna is die doorstroom 
ook voor overige flexwerkers vrijwel nihil.
Figuren  12.5.5 t/m 12.5.8 vertalen de maandelijkse uitstroomkansen naar cumulatieve 
uitstroompercentages, ook weer voor de totale populatie in de flexibele schil en voor de 
afzonderlijke contractvormen. Het grootste deel van de uitstroom vindt plaats naar een 
vaste baan (53 procent binnen 60 maanden), slechts een beperkt deel wordt langdurig 
afhankelijk van een uitkering (8 procent binnen 60 maanden). Uitstroom vindt geleidelijk 
plaats door de tijd, met een kleine versnelling vanaf het eind van het eerste jaar en een 
substantiële vertraging na het vierde jaar.

6) Zoals eerder genoemd zijn er binnen verschillende cao’s mogelijkheden om in afwijking van de Wet flexibiliteit en zekerheid 
werknemers langer dan drie jaar in tijdelijke dienst te houden. Werknemers kunnen in de tussentijd ook van werkgever veran-
deren of perioden van inactiviteit of uitkeringsafhankelijkheid tussen tijdelijke contracten hebben, waardoor de ketenbepaling 
in deze Wet niet van toepassing is. Daarnaast wordt de contractvorm van lopende arbeidscontracten in het analysebestand 
uitsluitend vastgesteld per 1 januari, waardoor overgangen tussen flex en vast bij dezelfde werkgever met vertraging kan worden 
waargenomen.

7) Bij de individuele contractvormen is alleen gekeken naar werknemers die vanaf januari 2006 de flexibele schil betreden. Met 
gegevens tot en met december 2010 is er slechts een klein deel dat langer dan vier jaar kan worden waargenomen. Van dat deel 
stroomt ook nog eens een relatief kleine groep door naar een vast dienstverband. De schatting van de kans op doorstroom is 
daardoor minder betrouwbaar, in tegenstelling tot de meer frequentere doorstroom naar inactiviteit. Voor de totale populatie 
zijn daarentegen ook werknemers in tijdelijke of flexibele banen meegenomen die al eerder dan januari 2006 zijn gestart in hun 
baan (als die baan tenminste tot in 2006 voortduurt). Een groter deel van de werknemers kan daarom langer dan vier jaar worden 
gevolgd, waardoor de kans op doorstroom naar een vaste baan hoger ligt dan bij de afzonderlijke contractvormen.
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Een belangrijk moment waarop de grafieken 12.5.5 t/m 12.5.8 kunnen worden vergeleken 
is na 36 maanden, de grens die in de Wet flexibiliteit en zekerheid wordt gehanteerd als 
maximale duur van tijdelijke arbeidscontracten. De kans om langer in de flexibele schil 
te verblijven is voor werknemers die instromen in tijdelijke of flexibele banen gemiddeld 
33 procent (vergelijkbaar met de 31 procent in tabel 1). De kans om binnen deze drie jaar 
door te stromen naar een vaste baan ligt met 43 procent aanzienlijk hoger. Het overige 
deel van de werknemers in de flexibele schil wordt binnen drie jaar langdurig afhankelijk 
van een uitkering (7 procent) of trekt zich terug van de arbeidsmarkt (17 procent).
Figuur 12.5.9 laat nog eens voor elk van de contractvormen zien wat de uitstroomkansen 
zijn binnen drie jaar na instroom in de flexibele schil. Tijdelijke contracten kennen met 
51 procent de grootste doorstroom naar vaste contracten. Met een uitzendbaan is de kans 
op een langduriger verblijf in de flexibele schil met 37 procent het grootst. Vanuit overige 
vormen van flexibele contracten trekken werknemers zich het vaakst terug van de arbeids-
markt: 28 procent binnen drie jaar. De kans op langdurige uitkeringsafhankelijkheid is rela-
tief beperkt en het kleinst voor werknemers met tijdelijke contracten.
Bij deze en voorgaande percentages gaat het om gemiddelde kansen die gecorrigeerd zijn 
voor de samenstelling van de werknemerspopulaties, zowel naar persoonskenmerken, 
instroomjaar als economische omstandigheden. Welke invloed economische omstandig-
heden hebben op de doorstroom naar een vaste baan wordt beschreven in paragraaf 12.7. 
Eerst wordt ingegaan op de invloed die kenmerken van de werknemerspopulaties hebben 
op de uitstroom uit de flexibele schil.

Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen

12.5.9   Kans op instroom uit de �exibele schil binnen drie jaar na instroom, naar contractsoort
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12.6 Verschil in doorstroom tussen 
werknemers
Zoals kan worden verwacht stromen oudere werknemers minder snel door naar een vaste 
baan dan jongere werknemers. Figuur 12.6.1 laat zien dat die doorstroom het grootst is voor 
25- tot 35-jarigen (43 procent binnen drie jaar) en het kleinst voor 55-plussers (27 procent). 
Opvallend is dat de kans op een langdurig verblijf in de flexibele schil niet afhangt van leef-
tijd. Als werknemers in de flexibele schil niet doorstromen naar een vaste baan, worden ze 
eerder afhankelijk van een uitkering of trekken zich terug van de arbeidsmarkt. Bij 55-plus-
sers gaat dat laatste vaak gepaard met vroegtijdige pensionering, bij jongere werknemers 
gaat het eerder om het volgen van een opleiding. Doordat oudere werknemers minder 
snel doorstromen naar een vaste baan, zorgt vergrijzing op zich al voor een verminderde 
doorstroom naar vaste banen. Maar op grond van figuur 12.6.1 vormt dat geen verklaring 
voor de gemiddeld langere verblijfsduur van werknemers in de flexibele schil. Die verblijfs-
duur verschilt immers niet tussen werknemers van verschillende leeftijd.

Iets soortgelijks geldt voor niet-westerse allochtonen ten opzichte van autochtonen. 
Niet-westerse allochtonen hebben een lagere kans om vanuit de flexibele schil door te 
stromen naar een vaste baan. Figuur 12.6.2 laat zien dat die kans binnen drie jaar gelijk is 
aan 35 procent tegenover 45 procent voor autochtonen. Westerse allochtonen zitten daar 
met 40 procent tussenin. Omdat niet-westerse allochtonen een steeds groter deel van de 
bevolking uitmaken, zorgt dat op zich ook weer voor een lagere totale doorstroom vanuit 
de flexibele schil naar vaste banen. Maar het is niet uitgesloten dat juist vanwege dat 
grotere aandeel de kansen van niet-westerse allochtonen, respectievelijk ouderen, steeds 
meer gaan lijken op de kansen van autochtonen, respectievelijk jongeren.
Naast leeftijd en herkomst vallen vooral de verschillen in uitstroom naar opleidingsniveau 
op. Figuur 12.6.3 laat zien dat personen in de flexibele schil met een afgeronde hbo-oplei-
ding met 53 procent de grootste kans hebben om binnen drie jaar door te stromen naar 
een vaste baan. Universitair opgeleiden volgen met 49 procent en middelbaaropgeleiden 
met 43 procent. Personen in de flexibele schil zonder startkwalificatie hebben een kans 
van slechts 35  procent om binnen drie jaar door te stromen naar een vaste baan. Ook 
maakt figuur 12.6.3 duidelijk dat het alternatief voor doorstroom naar een vaste baan niet 
zozeer ligt in een langer verblijf in de flexibele schil, maar eerder in langdurige uitkerings-
afhankelijkheid en terugtrekking van de arbeidsmarkt.
Andere in het duurmodel opgenomen kenmerken zijn geslacht en regio. Mannen stromen 
iets vaker door naar een vaste baan dan vrouwen (45 tegen 42 procent binnen drie jaar). 
Werknemers in de Randstad hebben de grootste kans op doorstroom naar een vaste baan 
(44  procent), werknemers in het noorden van Nederland de kleinste (39  procent). Alle 
verschillen zijn bij gelijkblijvende overige omstandigheden en kenmerken.
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen

12.6.2   Kans op uitstroom uit de exibele schil binnen drie jaar na instroom (opleidingsniveau)
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Figuur 12.6.4 laat zien dat samengestelde effecten voor aanzienlijke verschillen in door-
stroom kunnen zorgen. Waar ruim de helft van alle 35-jarige autochtonen met een hbo-
opleiding binnen drie jaar vanuit de flexibele schil doorstroomt naar een vaste baan, ligt de 
doorstroom voor 55-jarige niet-westerse allochtonen zonder startkwalificatie op slechts 
16 procent. Een derde van deze groep raakt binnen drie jaar in de flexibele schil langdurig 
afhankelijk van een uitkering. In de groep jonge hoogopgeleide autochtonen ligt dat op 
slechts 4 procent.

12.7 Lagere doorstroom naar vast 
werk: conjunctuur of trend?
Conjuncturele omstandigheden kunnen op verschillende manieren invloed hebben op 
de verblijfsduur in de flexibele schil. Relatief goede economische omstandigheden bij 
instroom kunnen ervoor zorgen dat werknemers starten in een gunstige tijdelijke of flexi-
bele baan, waaruit ze sneller doorstromen naar een vast dienstverband. Als de economi-
sche omstandigheden daarna verslechteren, kan de doorstroom naar een vast dienst-
verband juist weer worden beperkt. Goede economische omstandigheden bij instroom 
vertalen zich dan in een minder gunstige doorstroom naarmate men langer in de flexibele 
schil zit. De conditionele kans op doorstroom na een x-aantal maanden hangt dus ook af 
van de conjuncturele ontwikkeling vanaf het moment van instroom in de flexibele schil.
Om recht te doen aan deze verschillende manieren waarop conjuncturele omstandig-
heden een rol spelen is in het duurmodel rekening gehouden met zowel het verschil in 
economische omstandigheden bij instroom in de flexibele schil, als met verschillen in 
economische omstandigheden gedurende het verblijf in de flexibele schil.8) Economische 
omstandigheden bij instroom worden uitgedrukt in de groei van het bruto binnenlands 
product (bbp) en de vacaturegraad in het jaar van instroom, de bedrijfstak waarin een 
werknemer werkzaam is en indicatoren voor het jaar van instroom. Conjuncturele ontwik-
kelingen gedurende het verblijf in de flexibele schil worden uitgedrukt in afwijkingen in de 
duurafhankelijkheid per kalenderjaar. Zo komt de recessie in 2009 voor instromers in 2006 
na drie jaar, voor instromers in 2007 na twee jaar, en voor instromers in 2008 na één jaar. 
Het effect van die recessie heeft dus invloed op de doorstroom naar een vaste baan op 
verschillende momenten gedurende de verblijfsduur van werknemers in de flexibele schil.
Als geen onderscheid zou worden gemaakt tussen het effect van economische omstan-
digheden tijdens het jaar van instroom en tijdens het verblijf in de flexibele schil, dan 

8) Het effect van conjuncturele omstandigheden is lastig te modelleren in een duurmodel dat niet uitgaat van kalendertijd, maar 
van een verblijfsduur vanaf het moment van instroom in de flexibele schil.
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zou op grond van de figuren 12.7.1 en 12.7.2 kan worden geconcludeerd dat conjuncturele 
omstandigheden maar zeer beperkte invloed hebben op het verblijf in en de uitstroom 
uit de flexibele schil. Doorstroom naar een vast dienstverband daalt namelijk consequent 
vanaf 2006, al is voor 2009 en 2010 die doorstroom nog onduidelijk als gevolg van de 
beperkte duur van de onderzoeksperiode.

Een nadere uitsplitsing van het effect van conjuncturele omstandigheden in de figu-
ren 12.7.3 en 12.7.4 laat echter zien dat die effecten groter zijn dan op grond van de eerdere 
figuren kon worden vastgesteld. De grafiek linksonder geeft het effect weer van de econo-
mische omstandigheden tijdens het jaar van instroom in de flexibele schil. Daarbij is de 
duurafhankelijkheid constant gehouden, dus onafhankelijk gemaakt van het conjunctuur-
verloop gedurende het verblijf in de flexibele schil.
De grafiek laat duidelijk zien dat de stijging van de economische groei tussen 2005 en 
2007 (van 2,0 naar 3,9 procent groei van het bbp) samenhangt met een flink grotere door-
stroom naar vaste banen, en dat de daling van de economische groei in 2008 (1,8 procent) 
en 2009 (–3,7 procent) samenhangt met een daling van die doorstroom. In figuur 12.7.4 is 
juist het jaar van instroom gelijk gehouden en is alleen het conjunctuurverloop gedurende 
het verblijf in de flexibele schil meegenomen in de berekeningen. Dan blijkt de economi-
sche recessie van 2009 sterk samen te hangen met een lagere doorstroom naar een vaste 
baan en het economische herstel in 2010 (+1,6 procent) opvallend samen te vallen met 
een herstel van die doorstroom. Er kan daarom worden geconcludeerd dat een groot deel 
van de ook in de literatuur gesignaleerde daling van de doorstroom van flexwerk naar vast 
werk (Muffels & Wilthagen, 2011; Muffels & Dekker, 2012; Dekker et al., 2012) kan worden 
verklaard door de recente zwakke economische omstandigheden.
Toch is er in een bepaald opzicht ook sprake van een structurele trend, namelijk een groei-
ende uitstroom uit de flexibele schil naar inactiviteit, ongeacht de stand van de conjunc-
tuur. Figuur 12.7.3 illustreert dat. Kennelijk trekt een steeds groter deel van de tijdelijke en 
flexibele werknemers zich al dan niet gedwongen zonder uitkering terug van de arbeids-
markt, een trend die al voor de economische recessie van 2009 zichtbaar was. Dat kan 
gedeeltelijk worden verklaard door vergrijzing van de beroepsbevolking. Daardoor komen 
steeds meer oudere werknemers in de flexibele schil terecht, oudere werknemers die 
zich eerder dan jongeren terugtrekken van de arbeidsmarkt via bijvoorbeeld (vervroegde) 
pensionering, zoals eerder geïllustreerd in figuur 12.6.1.
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen

12.7.3   Effecten van conjuncturele omstandigheden in het jaar van instroom op de cumulatieve kans 
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Taartdiagram:
- linkerkantlĳn over 3 kolommen

12.7.4   Effecten van het conjunctuurverloop op de cumulatieve kans op uitstroom uit de �exibele schil 
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12.8 Conclusies
De omvang van de flexibele schil groeit. Die groei wordt niet zozeer veroorzaakt door een 
groei van het aandeel werknemers dat te maken krijgt met tijdelijke of flexibele arbeid, 
maar vooral door de langere verblijfsduur van werknemers in de flexibele schil van de 
arbeidmarkt. Voor deze werknemers is de kans om langer dan drie jaar in de flexibele schil 
te blijven inmiddels opgelopen tot ruim 30 procent. Tegelijkertijd ligt de kans om binnen 
drie jaar door te stromen naar een vaste baan met 43 procent nog altijd aanzienlijk hoger. 
Tijdelijke contracten kennen met 51 procent de grootste doorstroom naar vaste contracten 
binnen drie jaar.
De kans op een verblijf langer dan drie jaar in de flexibele schil is met 37 procent het grootst 
in een uitzendbaan. De kans op langdurige uitkeringsafhankelijkheid is met 6 tot 7 procent 
binnen drie jaar nog relatief beperkt.
Als geen onderscheid zou worden gemaakt tussen het effect van economische omstan-
digheden bij instroom in de flexibele schil en tijdens het verblijf in de flexibele schil, dan 
lijken conjuncturele omstandigheden maar een beperkte invloed te hebben op het verblijf 
in, en de uitstroom uit de flexibele schil. De doorstroom naar een vast dienstverband daalt 
immers al sinds 2006. Een nadere uitsplitsing laat echter zien dat de stijging van de econo-
mische groei tussen 2005 en 2007 samenhangt met een flink grotere doorstroom naar 
vaste banen, en dat de daling van de economische groei vanaf eind 2008 samenhangt met 
een daling van de doorstroom. Ook de economische recessie van 2009 blijkt sterk samen 
te hangen met een lagere doorstroom naar een vaste baan, terwijl het economische 
herstel in 2010 samengaat met een herstel van die doorstroom. Er kan daarom worden 
geconcludeerd dat de daling van de doorstroom van flex naar vast voor een groot deel 
kan worden verklaard door de recente zwakke economische omstandigheden en niet door 
een structurele trend waarin vaste arbeidsrelaties steeds meer worden verdrongen door 
tijdelijke en flexibele arbeid.

12.9 Beleidsimplicaties
De bevindingen in deze studie hebben belangrijke implicaties voor het arbeidsmarktbeleid 
van de komende jaren. Ze laten zien dat vaste dienstverbanden nog altijd kunnen dienen 
als de ‘gouden standaard’ en flexibele dienstverbanden als opstap voor werkzoekenden 
op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat deze opstapfunctie 
steeds professioneler wordt ingevuld. Werkgevers gebruiken de mogelijkheden binnen de 
Wet flexibiliteit en zekerheid om werknemers via meerdere tijdelijke contracten op hun 
productiviteit te beoordelen voordat ze in vaste dienst worden genomen. De ontwikkeling 
van werknemers in die ‘verlengde proeftijd’ wordt daarmee steeds belangrijker. Fiscale 
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ondersteuning van scholing en werk-naar-werk-trajecten lijken daarmee aan belang 
te winnen (Borghouts–van de Pas, 2012). Ook dient uitwijkgedrag van werkgevers van 
vaste naar flexibele arbeid als gevolg van de lasten die vooral vaste contracten met zich 
meebrengen in de vorm van ontslagvergoedingen en loondoorbetaling bij langdurige 
ziekte te worden beperkt. Maar zolang doorstroom vanuit de flexibele schil naar vaste 
arbeidsrelaties de dominante arbeidsmarkttransitie blijft, heeft het bestaan van een flexi-
bele schil grote economische voordelen.

12.10 Bijlage 1: Details competing risks 
duurmodel
Een duurmodel analyseert de kans op een overgang van de ene naar de andere toestand, 
rekening houdend met de duur van de periode dat iemand zich al in een bepaalde toestand 
bevindt. De kans om vanuit de flexibele schil een vaste baan te vinden kan verschillend zijn 
na een verblijf van 1 of 2 jaar. Tegelijkertijd is het mogelijk om in een duurmodel rekening 
te houden met zogenoemde onvoltooide duren. Als aan het eind van de waarnemings-
duur (31 december 2010) een persoon nog altijd in de flexibele schil zit, is die persoon in 
de tussentijd niet door- of uitgestroomd. Dat feit geeft informatie over de kans om door 
te stromen vanuit de flexibele schil: die kans is waarschijnlijk klein. Het feit dat een duur-
model rekening houdt met onvoltooide duren maakt het mogelijk om personen die op 
verschillende momenten instromen in de flexibele schil toch goed te vergelijken.
Een competing risks duurmodel houdt rekening met verschillende soorten overgangen 
vanuit één bepaalde toestand. Vanuit de flexibele schil kan iemand een vaste baan 
vinden, maar ook langdurig afhankelijk worden van een uitkering of zich terugtrekken 
van de arbeidsmarkt. Dit zijn drie concurrerende risico’s (competing risks) op uitstroom 
vanuit de flexibele schil. Het competing risks duurmodel verklaart overgangen van de ene 
toestand naar andere toestanden uit meerdere factoren, zoals persoonskenmerken, baan-
kenmerken en conjuncturele omstandigheden. Daardoor kan worden gecorrigeerd voor 
selectie-effecten die ontstaan als een selectief deel van de populatie na verloop van tijd in 
bepaalde toestanden wordt aangetroffen.
Omdat elke overgangskans vanuit de flexibele schil afhankelijk is van de verstreken 
verblijfsduur in de flexibele schil, is er sprake van een conditionele kans of hazard rate. Voor 
de kans op uitstroom naar toestand w wordt deze hazard rate gespecificeerd als

θ α λ β αw w w w wt x t x( | , ) ( ) exp( ' )= +
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waarbij λw t( )  een uitdrukking is voor de individuele duurafhankelijkheid (hoe de kans op 
een overgang naar toestand w afhangt van de verstreken verblijfsduur t), x  een vector van 
achtergrondkenmerken (persoonskenmerken, baankenmerken en conjuncturele omstan-
digheden) en αw  een constante. De coëfficiënten βw  en αw  worden geschat. De indivi-
duele duurafhankelijkheid wordt flexibel gemodelleerd aan de hand van de stapfunctie

λ λw wj j j
j

J

t I t t t( ) exp ( )= ≤ <








−

=
∑ 1
1

waarin j (= 1,…,J) een index is voor duurintervallen en I t t tj j( )− ≤ <1  een indicator-
functie gelijk aan 1 als t binnen het duurinterval ( , )t tj j−1  ligt. Ook de coëfficiënten λwj  
worden geschat. De conditionele dichtheid van door toestand w afgesloten verblijfsduren 
in de flexibele schil is gelijk aan

f t x t x s x dsw w w

t

( | ) ( | ) exp ( | )= −








∫θ θ

0

Dit is de kans dat een persoon vanuit de flexibele schil doorstroomt naar toestand w. Deze 
kans kan gelijktijdig worden opgesteld voor de drie competing risks (toestanden w). De kans 
dat wordt waargenomen dat een persoon is doorgestroomd naar toestand w is gelijk aan 
de kans dat deze persoon is doorgestroomd naar toestand w vermenigvuldigd met de kans 
dat deze persoon niet is doorgestroomd naar één van de andere toestanden v ≠ w, hetgeen 
kan worden uitgedrukt als

f t x t x s x dsw w w w v

t

v

w

( | ) ( | ) exp ( | )= −








∫∏

=

θ θ
01

3

Deze kansen worden gebruikt in een Maximum Likelihood functie, waarmee de coëffi-
ciënten van het multivariaat competing risks duurmodel zijn geschat.
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12.10.1 Schattingsresultaten competing risks duurmodel
 
 Naar vast Naar uitkering Naar inactief
 
    
Vrouw  −0,056   0,129  0,114
Leeftijd   0,042   0,118 −0,089
Leeftijd kwadraat  −0,001  −0,001  0,001
Etniciteit Autochtoon (referentie)    
Etniciteit Turks  −0,124   0,606  0,470
Etniciteit Marrokaans  −0,121   0,864  0,537
Etniciteit Surinaams  −0,167   0,460  0,401
Etniciteit Antilliaans  −0,213   0,524  0,415
Etniciteit Westers allochtoon  −0,109   0,175  0,266
Etniciteit Overig nietwesters  −0,208   0,531  0,487
Opleidingsniveau VMBO  −0,309   1,296  0,440
Opleidingsniveau MBO  −0,124   0,848  0,052
Opleidingsniveau HBO   0,123   0,210 −0,016
Opleidingsniveau WO (referentie)    
Landsdeel Noord  −0,138   0,121 −0,012
Landsdeel Oost  −0,024  −0,052 −0,007
Landsdeel West   0,028  −0,181  0,009
Landsdeel Zuid (referentie)    
Zeer sterk stedelijk  −0,320   0,121  0,036
Sterk stedelijk  −0,012   0,094 −0,080
Matig stedelijk   0,024   0,273 −0,055
Weinig stedelijk   0,013   0,033 −0,107
Niet stedelijk (referentie)    
Type flexibel: Contract bepaalde tijd (referentie)    
Type flexibel: Uitzendbaan  −0,153   0,000  0,223
Type flexibel: Overig (Oproep, 0uren, enz)   0,066   0,068  0,648
Sector Landbouw  −0,212  −0,105  0,107
Sector Industrie  −0,096   0,015 −0,352
Sector Bouw   0,090  −0,319 −0,165
Sector Handel en Horeca  −0,209  −0,004 −0,018
Sector Vervoer  −0,148  −0,216 −0,157
Sector ICT   0,147  −0,152  0,207
Sector Financiele sector   0,247   0,124 −0,139
Sector Zakelijke dienstverlening (referentie)    
Sector Openbaar bestuur  −0,227  −0,456 −0,809
Sector Onderwijs  −0,107  −0,098 −0,008
Sector Zorg  −0,047  −0,131 −0,260
Sector Overig  −0,297  −0,042  0,101
Sector Uitzend en detachering   0,037   0,351  0,385
Grootteklasse 0–4 werknemers  −0,038   0,204  0,436
Grootteklasse 5–9 werknemers  −0,009   0,132  0,274
Grootteklasse 10–19 werknemers   0,006   0,151  0,257
Grootteklasse 20–49 werknemers   0,038   0,058  0,183
Grootteklasse 50–99 werknemers   0,060   0,112  0,157
Grootteklasse 100–199 werknemers   0,129  −0,027  0,133
Grootteklasse 200–499 werknemers   0,200  −0,064  0,135
Grootteklasse 500–1999 werknemers   0,156  −0,005  0,068
Grootteklasse 2000+ werknemers (referentie)    
Bbpgroei per regio enkwartaal   0,010  −0,007  0,000
Vacaturegraad per sector en kwartaal  −0,004   0,006 −0,004
Dummy startjaar t/m 2005  −0,458  −0,677 −0,920
Dummy startjaar 2006 (referentie)    
Dummy startjaar 2007   0,589  −1,822  0,710
Dummy startjaar 2008   0,532  −1,947  0,793
Dummy startjaar 2009   0,247  −1,606  1,022
Dummy startjaar 2010  −0,035  −4,515  1,560
Constante  −9,642 −15,230 −8,690
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12.10.1 Schattingsresultaten competing risks duurmodel (slot)
 
 Naar vast Naar uitkering Naar inactief
 
    
Duurafhankelijkheid, Basis t/m 2006    
0–31 dagen (0–1 maanden) (referentie)    
32–61 dagen (1–2 maanden)    1,034   1,810  2,224
62–122 dagen (2–4 maanden)    1,233   1,431  1,856
123–183 dagen (4–6 maanden)    1,297   1,585  1,691
184–275 dagen (6–9 maanden)    1,222   1,362  1,471
276–365 dagen (9–12 maanden)    1,689   1,735  1,474
366–549 dagen (12–18 maanden)    2,224   1,582  1,348
550–730 dagen (18–24 maanden)    2,258   1,508  1,283
731–1095 dagen (24–36 maanden)    2,260   1,866  1,191
1096–1460 dagen (36–48 maanden)    2,216   1,937  1,689
1461–1826 dagen (48–60 maanden)    1,820   1,522  2,026
1826–2256 dagen (60–72 maanden)    1,516   1,593  1,968
2557+ dagen (72+ maanden)    1,008   1,436  1,331
    
Afwijking 2007    
0–31 dagen (0–1 maanden) (referentie)    
32–61 dagen (1–2 maanden)   −0,169   2,153 −0,586
62–122 dagen (2–4 maanden)   −0,110   2,206 −0,595
123–183 dagen (4–6 maanden)   −0,194   1,943 −0,582
184–275 dagen (6–9 maanden)   −0,311   1,976 −0,595
276–365 dagen (9–12 maanden)   −0,288   1,977 −0,734
366–549 dagen (12–18 maanden)   −0,582   2,198 −0,729
550–730 dagen (18–24 maanden)   −0,637   2,431 −0,764
731–1095 dagen (24–36 maanden)   −0,812   1,791 −0,056
1096–1460 dagen (36–48 maanden)   −2,544  −0,516
    
Afwijking 2008    
0–31 dagen (0–1 maanden) (referentie)    
32–61 dagen (1–2 maanden)   −0,234   2,559 −0,540
62–122 dagen (2–4 maanden)   −0,231   2,522 −0,560
123–183 dagen (4–6 maanden)   −0,157   2,527 −0,497
184–275 dagen (6–9 maanden)   −0,261   2,534 −0,672
276–365 dagen (9–12 maanden)   −0,405   2,658 −0,638
366–549 dagen (12–18 maanden)   −0,622   2,489 −0,346
550–730 dagen (18–24 maanden)   −0,685   2,033 −0,039
731–1095 dagen (24–36 maanden)   −2,516   0,001
    
Afwijking 2009    
0–31 dagen (0–1 maanden) (referentie)    
32–61 dagen (1–2 maanden)   −0,209   2,207 −0,624
62–122 dagen (2–4 maanden)   −0,071   2,167 −0,478
123–183 dagen (4–6 maanden)   −0,157   1,844 −0,457
184–275 dagen (6–9 maanden)   −0,261   1,742 −0,444
276–365 dagen (9–12 maanden)   −0,206   1,112 −0,249
366–549 dagen (12–18 maanden)   −2,184   0,106 −0,240
550–730 dagen (18–24 maanden)   −2,445  −0,141
    
Afwijking 2010    
0–31 dagen (0–1 maanden) (referentie)    
32–61 dagen (1–2 maanden)   −0,370  −0,727
62–122 dagen (2–4 maanden)   −0,759  −0,764
123–183 dagen (4–6 maanden)   −1,027  −0,677
184–275 dagen (6–9 maanden)   −0,818  −0,579
276–365 dagen (9–12 maanden)   −2,336  −0,781
    
Aantal waarnemingen 243 391   
    
 
Cursieve getallen statistisch niet significant bij 95% betrouwbaarheid.
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12.10.2 Beschrijvende statistieken
 
 Totale populatie in 

flexibele schil
Tijdelijke 
contracten

Uitzendbanen Overig flexibel

 
     
 %    
     
     
Man 52,1  50,2  60,1  46,9
Vrouw 47,9  49,8  39,9  53,1
Gemiddelde leeftijd 32,7  32,7  32,3  33,7
Etniciteit Autochtoon 72,6  76,0  59,9  73,7
Etniciteit Turks  3,1   2,3   5,6   3,7
Etniciteit Marrokaans  2,4   2,0   3,6   2,6
Etniciteit Surinaams  3,2   2,7   5,2   2,6
Etniciteit Antilliaans  1,4   1,1   2,5   0,9
Etniciteit Westers allochtoon 12,0  11,1  15,7  10,9
Etniciteit Overig nietwesterse allochtoon  5,3   4,7   7,4   5,5
Opleidingsniveau VMBO 25,4  22,6  34,4  29,9
Opleidingsniveau MBO 44,4  43,3  46,7  47,3
Opleidingsniveau HBO 20,2  22,6  13,2  16,5
Opleidingsniveau WO 10,0  11,5   5,8   6,4
Landsdeel Noord  6,0   6,6   3,8   7,3
Landsdeel Oost 18,7  17,9  21,3  18,1
Landsdeel West 58,3  56,7  65,3  57,1
Landsdeel Zuid 16,9  18,9   9,7  17,5
Zeer sterk stedelijk 27,6  30,3  21,5  22,4
Sterk stedelijk 37,9  30,6  61,8  34,3
Matig stedelijk 16,5  18,7   8,1  18,5
Weinig stedelijk 13,0  14,4   7,1  16,6
Niet stedelijk  5,1   6,0   1,5   8,2
Type flexibel: Contract bepaalde tijd 70,8 100,0   0,0   0,0
Type flexibel: Uitzendbaan 22,2   0,0 100,0   0,0
Type flexibel: Overig (Oproep, 0uren, enz)  7,0   0,0   0,0 100,0
Sector Landbouw  1,4   1,6   0,0   3,4
Sector Industrie  5,4   7,0   0,0   4,8
Sector Bouw  3,1   3,9   0,0   4,4
Sector Handel en Horeca 18,6  22,5   0,0  36,3
Sector Vervoer  3,9   4,8   0,0   5,5
Sector ICT  1,1   1,4   0,0   0,8
Sector Financiele sector  1,8   2,3   0,0   1,1
Sector Zakelijke dienstverlening 11,7  15,0   0,0  13,9
Sector Openbaar bestuur  3,3   4,6   0,0   0,5
Sector Onderwijs  5,5   7,6   0,0   1,1
Sector Zorg 13,5  17,2   0,0  17,3
Sector Overig  3,9   5,0   0,0   4,8
Sector Uitzend en detachering 27,0   7,1 100,0   6,2
Grootteklasse 0–4 werknemers  8,4   9,3   1,9  18,6
Grootteklasse 5–9 werknemers  6,4   7,3   1,4  12,0
Grootteklasse 10–19 werknemers  7,5   8,6   2,5  12,3
Grootteklasse 20–49 werknemers 10,5  11,6   5,9  13,3
Grootteklasse 50–99 werknemers  7,9   8,5   6,1   7,5
Grootteklasse 100–199 werknemers  7,8   8,7   5,8   5,3
Grootteklasse 200–499 werknemers 10,2  11,6   7,2   5,2
Grootteklasse 500–1999 werknemers 14,1  16,4   7,1  11,3
Grootteklasse 2000+ werknemers 27,1  17,9  62,1  14,6
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