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De arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk geflexi-
biliseerd. Het aantal werknemers met een flexibel 
contract is in Nederland in korte tijd fors toe-
genomen. Zo werkte begin deze eeuw nog drie 
kwart van de werkenden met een vast contract, 
terwijl in 2017 dit aandeel nog slechts 60 procent 
bedroeg (CBS, 2018). Daarmee is het aantal wer-
kenden met een relatief grote baan- en inkomens-
onzekerheid eveneens gestegen. Een flexibele 
arbeidsrelatie kan op verschillende manieren 
onzekerheid creëren. Mensen met een flexibele 
arbeidsrelatie lopen ten eerste een grotere kans 
op baanverlies. Dit betekent een grotere baan-
onzekerheid en een daaruit voortvloeiende gro-
tere inkomensonzekerheid op de langere termijn. 
Daarnaast hebben flexibel werkenden minder 
door de werkgever betaalde scholings- en trai-
ningsmogelijkheden en ontvangen ze gemiddeld 
lagere lonen. Deze nadelen van flexwerk kunnen 
onzekerheid creëren onder flexwerkers over hun 
perspectieven op de arbeidsmarkt.

in Europa is economische onafhankelijkheid 
belangrijk voor hen. Ze brengen hun echtgeno-
ten misschien wel hun sloffen, maar zij beslissen 
over hoe het gezinsinkomen wordt besteed. Toch 
is de situatie van veel Thaise migrantenvrouwen 
er een van ongelijkheid. Vooral in de eerste ja-
ren zijn ze afhankelijk van hun, vaak veel oudere, 
partner. Een aanzienlijk deel, zeker de oudere 
generaties Thaise migrantenvrouwen, is laag- 
opgeleid en heeft geen rooskleurige arbeids-
marktpositie. Maar binnen deze omstandighe-
den creëren Thaise vrouwen vaak mogelijkheden 
voor zichzelf, bijvoorbeeld door het starten van 
een eigen bedrijf. Ze gebruiken hun migratie als 
een hulpmiddel om hun positie in de maatschap-
pij te verbeteren.
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Natasha Webster, Stockholm University,  
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De arbeidsmarkt wordt in toenemende mate gekenmerkt door een flexibilisering van contractrelaties. 
Wat doet die onzekerheid over contracten met de partnerrelaties die mensen met elkaar willen aangaan? 
En is die invloed even groot voor laag- als hoogopgeleiden? CBS-onderzoek laat zien dat de kans dat 
laagopgeleide mannen en vrouwen met een flexibel contract gaan samenwonen lager is dan onder 
laagopgeleiden met een vast contract. Onder middelbaar- of hoogopgeleiden maakt de mate van 
onzekerheid over het arbeidscontract geen duidelijk verschil voor het aangaan van een samenwoonrelatie 
of huwelijk.
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ONDERZOEK CBS

Met de Enquête Beroepsbevolking (EBB) in combinatie met het Stelsel van Sociaal-statisti-
sche Bestanden (SSB) over de jaren 2003-2015 is onderzocht of een flexibele arbeidsrelatie 
negatief samenhangt met de kans om een partnerrelatie aan te gaan. De EBB is een on-
derzoek met ongeveer 65.000 respondenten per jaar, die maximaal vijf kwartalen worden 
gevolgd. Uit dit onderzoek zijn over de jaren 2003-2015 alleenstaande mannen (68 duizend) 
en vrouwen (44 duizend) geselecteerd die tijdens het eerste interview kinderloos en niet 
onderwijsvolgend waren. Deze personen zijn vervolgens gekoppeld aan het SSB om vast 
te kunnen stellen of ze binnen een jaar na de eerste deelname aan de EBB zijn gaan samen-
wonen. 

Ook is er gekeken of samenwonende ongehuwde heterostellen (32 duizend) uit de EBB 
de overgang hebben gemaakt naar een huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen de-
zelfde tijdspanne van een jaar. Mannen gaan over het algemeen op hogere leeftijd samen-
wonen en trouwen dan vrouwen, daarom is de leeftijdsgroep beperkt tot die van 18-45 jaar 
voor mannen en 18-40 jaar voor vrouwen. Omdat we alleen in personen geïnteresseerd zijn 
die het onderwijssysteem hebben verlaten, zijn partnerrelaties geselecteerd waarin beide 
partners geen onderwijs meer volgen.

Economische onzekerheid en relatievorming
Maar die onzekerheid kan ook de relatievorming 
beïnvloeden. Financiële buffers, maar ook het be-
schikken over bepaalde veelgevraagde competen-
ties kunnen die economische zekerheid bieden. 
En uiteraard kan ook een stabiel inkomen dat sa-
mengaat met een vast contract de financiële basis 
vormen voor een huishouden. Deze economische 
zekerheid zal als een aantrekkelijke eigenschap 
worden gezien door potentiële partners en zal de 
kans op een samenwoonrelatie vergroten. Flexi-
bele arbeid impliceert echter onzekerheid en kan 
jongeren dus weerhouden van het aangaan van 
verplichtingen die relatievorming met zich mee-
brengt. 

Tegelijkertijd is het steeds moeilijker geworden 
om een goede inschatting te maken van iemands 
perspectieven op de arbeidsmarkt, vooral aan 
het begin van de carrière. Arbeidspatronen zijn 
grilliger en onvoorspelbaarder dan vroeger en 
vooral jongeren hebben in toenemende mate te 
maken met onzekerheid op de arbeidsmarkt. De 
inschatting van iemands langetermijnperspectie-
ven op de arbeidsmarkt blijft echter cruciaal om 
te kunnen bepalen of hij/zij een goede huwelijks-
kandidaat is. Wat dit betreft kan een samenwoon-
relatie fungeren als een proefperiode. Zo kunnen 
samenwoonpartners meer informatie over elkaar 
verzamelen voordat ze grote verplichtingen met 
elkaar aangaan zoals trouwen en kinderen krij-
gen. En omdat de kosten van het uit elkaar gaan 
bij samenwonende partners laag zijn, zal een on-
zekere situatie het aangaan van een samenwoon-
relatie niet belemmeren. Daarnaast kunnen de 
schaalvoordelen van het samenwonen een com-
penserende kracht vormen voor personen die al-
lebei in een onzekere positie verkeren. Terwijl de 
economische onzekerheid deze groep zal weer-
houden van grote verplichtingen zoals trouwen 
en kinderen krijgen, zal een onzekere situatie de 
kansen op samenwonen niet belemmeren. 

Tot slot is er nog een argument voor de verwach-
ting dat de onzekerheid van een flexibel contract 
een vaste relatie niet in de weg hoeft te staan. 
Volgens psychologische theorieën zullen men-
sen over het algemeen onzekerheid proberen te 
verminderen. Vrouwen kunnen dat bijvoorbeeld 
doen door te kiezen voor een alternatieve carri-
ère als moeder en/of huisvrouw, een rol die bij 
vrouwen sociaal-cultureel geaccepteerd is. Vrou-
wen met weinig vooruitzichten op de arbeids-
markt zullen volgens deze theorie sneller geneigd 
zijn om een vaste relatie aan te gaan en kinderen 
te krijgen om zo meer structuur en zekerheid te 
krijgen in een onzekere levensloop.

Opleidingsniveau
Het bovenstaande kan in meer of mindere mate 
gelden voor hoog- en laagopgeleide stellen. De 
toegenomen onzekerheid op de arbeidsmarkt 
raakt voornamelijk laagopgeleiden. Deze groep 
heeft een groter risico op werkloosheid, meer 
kans op een onzekere arbeidsrelatie en een onre-
gelmatig inkomen dan hoger opgeleiden. Onder 
laagopgeleiden bestaat daarom een grotere eco-
nomische noodzaak dat beide partners bijdragen 
aan het huishoudinkomen. Echter, het hoogst 

behaalde opleidingsniveau hangt niet alleen sa-
men met inkomen, maar is ook gerelateerd aan 
verschillen in opvattingen en normen over de 
taakverdeling binnen partnerrelaties. Hoogop-
geleiden streven vermoedelijk een meer moderne 
en dus gelijkere verdeling van werk en zorg na 
dan laagopgeleiden. Men zou dus verwachten dat 
laagopgeleide mannen het grootste nadeel zullen 
ondervinden van een onzekere carrière vanwege 
minder arbeidsmarktperspectieven én een gro-
tere sociaal-culturele druk om de kostwinnersrol 
te vervullen. 

Het is uiteraard de vraag of dit soort theoretische 
bespiegelingen ook opgeld doen in de praktijk. 
Wij hebben daarom onderzocht hoe de transi-
tie verloopt van alleenstaand naar samenwonen 
en van samenwonen naar trouwen, waarbij we 
speciaal letten op de arbeidscontractvorm en de 
(afgeronde) opleiding die partners hebben. Daar-
voor is een selectie gemaakt van personen in de 
leeftijd 18 tot ongeveer 40/45 jaar in de Enquête 
Beroepsbevolking (EBB) over de jaren 2003-
2015 (zie verder kader).

5

demodata
DE AMERIKAANSE DROOM VERVAAGT 

Een van de karakteristieken van de Ameri-

kaanse droom van vooruitgang is dat kinderen 

een hogere levensstandaard dan hun ouders 

bereiken. Recent onderzoek laat zien dat die 

droom voor steeds minder mensen bereikbaar 

is. In het ‘Equality of Opportunity’-project is 

onderzocht of het huishoudinkomen van kin-

deren op leeftijd 30 (gecorrigeerd voor infla-

tie) hoger is dan het huishoudinkomen van 

hun ouders toen zij 30 jaar waren. De vooruit-

gangsdroom is in bijna een halve eeuw gehal-

veerd: 90 procent van alle kinderen geboren 

rond 1940 boekte een hoger inkomen dan hun 

ouders. Dat vooruitgangscijfer is veertig jaar 

later nog maar 50 procent.
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Van alleenstaand naar samenwonen
Voor de totale groep alleenstaanden (waaronder 
werknemers, zzp-ers, inactieven en werklozen) 
blijkt dat ongeveer negen procent van de man-
nen en 12 procent van de vrouwen zijn gaan sa-
menwonen binnen een jaar na het interview. Dit 
verschil tussen mannen en vrouwen komt deels 
doordat mannen over het algemeen iets ouder 
zijn als ze gaan samenwonen, maar ook omdat 
mannen vaker uit een andere uitgangspositie dan 
alleenstaand (zoals uit een andere partnerrelatie) 
gaan samenwonen. Hier richten wij ons voorna-
melijk op de variatie naar arbeidsmarktsituatie 
en opleiding. In figuur 1 zijn voor de groep werk-
nemers de transitiepercentages van alleenstaand 
naar samenwonen weergegeven, met een uitsplit-
sing naar opleiding en arbeidscontract. 

Hoogopgeleide mannen met een vaste arbeidsre-
latie gaan net iets minder vaak samenwonen (13 
procent) dan hoogopgeleiden mannen met een 
flexibel contract (14%). Bij vrouwen is het ver-
schil nog meer in het voordeel van flexwerkers: 
14 ten opzichte van 17 procent. Hoogopgeleide 
vrouwen en mannen zijn relatief gezien wat ou-
der met een hoger inkomen wat deels de hogere 
transitiepercentages verklaart. Slechts zes pro-
cent van de laagopgeleide mannen gaat binnen 
een jaar samenwonen als ze een flexibel contract 
hebben. Bij laagopgeleide mannen met een vast 
contract ligt dat percentage twee procentpunten 
hoger. Ook onder laagopgeleide vrouwen is een 
vergelijkbaar patroon te zien. Gecorrigeerd voor 
allerlei achtergrondkenmerken zoals leeftijd en 
inkomen, verdwijnt het verschil tussen flexwerk 
en vast werk bij hoogopgeleiden, maar bij laagop-
geleide mannen en vrouwen en middelbaar opge-
leide vrouwen blijft het verschil tussen flexwerk 
en vast werk bestaan in het voordeel van een 
vast contract. Het lijkt er dus op dat vooral onder 
laagopgeleiden het hebben van een vast contract 
een voordeel biedt bij de opbouw van een vaste 
partnerrelatie.

Van samenwonen naar trouwen
Van de heterostellen die op het moment van het 
interview ongehuwd samenwoonden ging negen 
procent binnen een jaar trouwen of sloot een 
geregistreerd partnerschap af. In figuur 2 zijn 
de transitiepercentages van samenwonend naar 
geregistreerd samenwonend of gehuwd weerge-
geven naar arbeidsmarktsituatie en opleidings-
niveau. Laagopgeleide mannen en vrouwen met 
een flexibele baan blijken minder vaak te trou-
wen dan laagopgeleiden met een vaste baan. Ook 
hier geldt dat het vaker jongere mensen betreft 
met een gemiddeld lager inkomen. Als er gecor-
rigeerd wordt voor deze kenmerken lijkt de ar-
beidsmarktpositie van de vrouw niet meer samen 
te hangen met de kans voor een stel om te gaan 

Foto: FaceMePlus/Flickr

Figuur 1. Percentage alleenstaande mannen en vrouwen dat binnen een jaar na het interview gaat samen-

wonen (transitiepercentages), naar opleidingsniveau en type arbeidscontract

Bron: EBB/SSB 2003-2015, eigen berekeningen
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Van 6 tot 9 juni 2018 vindt de twee-
jaarlijkse Europese Bevolkingscon-
ferentie plaats, dit jaar in Brussel 
(https://www.epc2018.be/). Ter gele-
genheid van dit congres zal het mei-
nummer van Demos een Engelstalig 
nummer worden. Dit nummer wordt 
ook op het congres verspreid. In juni 
komt uw vertrouwde Nederlands-
talige Demos weer. 

aankondiging

trouwen. De arbeidsmarktpositie van laagopge-
leide mannen daarentegen blijkt gecorrigeerd 
voor achtergrondkenmerken wel een rol te spe-
len in de beslissing om wel of niet te gaan trou-
wen. Hoewel in figuur 2 de transitiekans voor 
middelbaar opgeleide mannen ook uiteenloopt 
voor vaste en flexibele arbeidsmarktposities, is dit 
verschil niet statistisch significant. 

Conclusie
De toegenomen onzekerheid op de arbeidsmarkt 
raakt voornamelijk laagopgeleiden. Ze lopen een 
groter risico op werkloosheid, hebben meer kans 
op een onzekere arbeidsrelatie en een onregelma-
tig inkomen dan hoger opgeleiden. Uit dit onder-
zoek blijkt bovendien dat een flexibele arbeidsre-
latie onder laagopgeleiden gerelateerd is aan een 
kleinere kans op een samenwoonrelatie. Dit ne-
gatieve effect op relatievorming kan mensen op 
allerlei terreinen direct raken. Het ontbreken of 
uitblijven van een vaste partnerrelatie kan gevol-
gen hebben voor bijvoorbeeld de vruchtbaarheid 
en de gezondheid, maar ook voor het welbevin-
den: mensen met een partner scoren over het al-
gemeen hoger op welvaart en welzijn.

De bevindingen wat betreft de kans om samen 
te gaan wonen gelden, in tegenstelling tot onze 
verwachtingen, zowel voor mannen als vrouwen. 
Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat 
onder laagopgeleiden economische zekerheid 
doorslaggevender is bij het vormen van een sa-
menwoonrelatie waarbij zekerheid van beide 
inkomens van belang is. Eenmaal samenwonend 
is het vooral de onzekere positie van de man die 
negatief samenhangt met de transitie naar trou-
wen. Ook hierbij geldt dat het negatieve effect 
van arbeidsonzekerheid op trouwen vooral onder 
laagopgeleide mannen speelt. Mogelijk spelen 
andere factoren na het vormen van het huishou-
den een grotere rol: de economische situatie van 
de vrouw doet er dan minder toe terwijl de man 
wel wordt geacht zijn kostwinnersrol te blijven 
vervullen. 

Voor hoger opgeleiden geldt dat flexibele arbeid 
geen belemmering is voor een vaste partnerrela-
tie: niet voor het samenwonen en ook niet voor 
het trouwen. Blijkbaar zien hoogopgeleiden een 
flexibel contract niet als een belemmering voor 
een vaste relatie ondanks de onzekerheid die 
het met zich meebrengt. Waarschijnlijk heeft dit 
te maken met de betere vooruitzichten die hoger 
opgeleiden op de arbeidsmarkt hebben. Lager 
opgeleide stellen moeten vaker van één inkomen 
rondkomen en zij voelen dus waarschijnlijk meer 
druk om dat eerst veilig te stellen, alvorens ze een 
(volgende) stap in hun relatie willen maken. Om-
dat hoger opgeleiden vaker beiden werkzaam zijn 
is de kans groter dat de ene partner (met een vast 
contract) de onzekerheid van de ander (met een 
flexibel contract) kan compenseren.

Tot slot, in dit onderzoek is maar beperkt reke-
ning gehouden met de timing van gebeurtenis-
sen. Het blijft daarom nog een open vraag of de 
negatieve invloed van arbeidsonzekerheid op het 
aangaan van vaste relaties blijvend is. Het is niet 
onvoorstelbaar dat mensen het samenwonen of 

trouwen uitstellen tot het moment dat er meer 
zekerheid is. Mogelijk wordt een inhaalslag ge-
maakt. Het zou kunnen dat een deel van de men-
sen met aanhoudende arbeidsonzekerheid uit-
eindelijk toch gaan samenwonen en/of trouwen. 
Gezien de kwetsbare situatie van laagopgeleiden 
met relatief minder vooruitzichten op vastigheid, 
is het echter de vraag of een dergelijke inhaalslag 
bij deze groep mogelijk is. Toekomstig onderzoek 
zou hier meer duidelijk over moeten geven.
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Figuur 2. Percentage samenwoners dat binnen een jaar na het interview gaat trouwen (transitiepercen-

tage), naar de situatie van de mannelijke en vrouwelijke partner, opleidingsniveau en type arbeidscontract

Bron: EBB/SSB 2003-2015, eigen berekeningen
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