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Hoofdstukk 4 

ZOEKDUURANALYS E E 

Dee informatie die uit de zoekduur van schoolverlaters kan worden afgeleid, is 

drieërlei.. Ten eerste ligt er informatie in besloten over de eigenschappen die 

eenn afgestudeerde aantrekkelijk maken voor vragers op de arbeidsmarkt. De 

matee waarin die eigenschappen de kans op een baan vergroten, biedt inzicht in 

voorkeurenn van de vraagzijde en de perceptie van productivkeitsindicatoren, 

zoalss leeftijd, geslacht, etniciteit, werkervaring, studieprestaties etc. Ten tweede 

komenn kwantitatieve scholingsdiscrepanties in de zoekduur tot uitdrukking, op 

basiss waarvan de 'arbeidsmarktrelevantie' van opleidingen kan worden afgeleid. 

Tenn derde bevat de zoekduur van schoolverlaters informatie over hun positie 

opp de arbeidsmarkt in het algemeen. Daarbij kan men denken aan regionale 

verschillen,, veranderingen in de tijd, en de 'matching' van werkzoekende 

schoolverlaterss aan vacatures. In dit hoofdstuk worden deze drie bronnen van 

informatiee door middel van schattingen met duurmodellen aangeboord. 

Dee zoekduur van afgestudeerde academici wordt bestudeerd aan de hand van 

tweee in Hoofdstuk 3 beschreven duurmodellen: het Burr-model en het Cox-

model.. Aan de basis van de specificatie van de uittredevoet staan de theorieën 

vann job search en de matchingfunctie. De modeluitkomsten voor vier definities 

vann de zoekduur worden naast elkaar gepresenteerd. De onderzoeksvragen die 

inn dit hoofdstuk centraal staan kunnen in twee categorieën worden ingedeeld. 

Tenn eerste, een tweetal technische vragen: (a) welk van de twee modellen is het 

meestt geschikt; en (b) hoe gevoelig zijn de uitkomsten voor de keuze van de 
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definitiee van de zoekduur. Ten tweede, enkele inhoudelijke kwesties: (a) hoe 

verlooptt de tijdafhankelijkheid van de uittredevoet; en (b) welke factoren zijn 

bepalendd voor de uittredevoet. 

Hett hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 4.1 wordt de uittredevoet 

aann de hand van de economische theorie gespecificeerd in termen van op te 

nemenn verklarende variabelen. Paragraaf 4.2 presenteert een goodness of fit 

analysee op grond waarvan het model en impliciet de functionele vorm van de 

uittredevoett gekozen worden. Modeluitkomsten worden beschreven in para-

grafenn 4.3 en 4.4. In paragraaf 4.5 wordt het hoofdstuk samengevat. 

4.11 Specificatie van de uittredevoet 

Dee economische theorie geeft vanuit twee invalshoeken suggesties voor de 

specificatiee van de uittredevoet. Aan de hand daarvan kan men tot een selectie 

vann verklarende variabelen komen en het te verwachten teken van die varia-

belenn voorspellen. De baanzoektheorie geeft aan dat de uittredevoet uit twee 

componentenn bestaat: enerzijds de intensiteit waarmee baanaanbiedingen de 

werkzoekendee bereiken (het aanbod van banen) en anderzijds het keuzegedrag 

vann de werkzoekende (het reserveringsloon). Het baanzoekmodel geeft een 

micro-economischee benadering, waarin rationeel keuzegedrag centraal staat. 

Datt gedrag hangt af van het aanbod van banen, de intensiteit en de kosten van 

zoeken,, het inkomen tijdens het zoeken en de houding ten opzichte van risico. 

Hett effect van allerlei kenmerken van afgestudeerden kan met behulp van de 

baanzoektheoriee in het licht van het banenaanbod en de hoogte van het reser-

veringsloonn worden geïnterpreteerd. De macro-economische benadering van 

dee matchingfunctie levert een specificatie waarin arbeidsmarktspanning expli-

ciett tot uitdrukking komt, maar waarin het gedrag van beide zijden van de 

marktt exogeen is. De uitgangspunten en uitkomsten van beide theorieën zijn 

dermatee verschillend, dat de afgeleide uittredevoeten niet probleemloos over 

elkaarr gelegd kunnen worden. In deze studie worden elementen uit beide 

theorieënn gebruikt om categorieën te kunnen benoemen van in het model op te 

nemenn variabelen. Drie categorieën worden onderscheiden: (a) het aanbod van 
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banenn als gevolg individuele verschillen in aantrekkelijheid voor de vraagzijde; 

(b)(b) het keuzegedrag (reserveringsloon) dat werkzoekenden ertoe noopt om 

baanaanbiedingenn te accepteren dan wel verder te zoeken naar betere banen; en 

(c)(c) arbeidsmarktomstandigheden. Deze indeling impliceert dat de lengte van de 

individuelee zoekduur deels het gevolg is van het eigen keuzegedrag en deels van 

externee factoren, die de werkzoekende helemaal niet of slechts indirect kan 

beïnvloeden.. Die externe factoren zijn verzameld in de eerste en derde 

categorie.. Het onderscheid tussen deze twee categorieën is aggregatieniveau. 

Hett banenaanbod is voor individuele werkzoekenden verschillend en dat 

verschill  komt voort uit hun heterogeniteit. Variabelen in deze categorie weer-

spiegelenn de aantrekkelijkheid of, zo men wil , de perceptie die de vraagzijde 

heeftt van de verwachte productiviteit van werkzoekenden. Arbeidsmarkt-

omstandighedenn spelen zich af buiten de werkzoekende om, het zijn externe 

factorenn die voor allen of grote groepen gelden en waarvan de variatie 

geografischh en intertemporeel is. 

Inn Tabel 4.1 worden de drie categorieën van modelvariabelen weergegeven. 

Voorr het aanbod van banen worden variabelen gebruikt van de aantrekkelijk-

heidd van afgestudeerden voor werkgevers op grond van individuele kenmerken. 

Tweee subgroepen worden onderscheiden: (V) algemene persoonskenmerken; en 

(it)(it)  menselijk kapitaal. Tot de laatste subgroep worden gerekend zichtbare en 

verifieerbaree signalen van vaardigheden en productiviteit, zoals studierichting, 

studieprestatiess en werkervaring. Ook sociale vaardigheden verhogen mogelijk 

dee productiviteit en mogen worden geacht de kansen in de competitie van 

sollicitatieproceduress te vergroten. Het opleidingsniveau van de ouders wordt 

inn deze studie gebruikt als indicator van de sociale vaardigheden. De gedachte 

hierachterr is als volgt. Hoog opgeleide ouders bekleden met grote kans hoge 

functies.. Zij meten zich het gedrag aan dat past bij dergelijke functies en het 

bijbehorendee sociale milieu14. Hun kinderen kopiëren dat gedrag — of zijn daar 

tenminstee vaker toe in de gelegenheid - en krijgen zo de sociale vaardigheden 

meee om goed te functioneren in een baan op hoger niveau. Hun kans om later 

ookk zo'n baan te vinden wordt hierdoor vergroot. Ter illustratie: kinderen van 

Voorr een tijdloze beschrijving van succesvol gedrag in hogere posities wordt verwezen 
naarr Gracian (1647). 
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eenn timmerman horen aan de etenstafel andere gesprekken over werksituaties 

dann de kinderen van een beleidsambtenaar. 

TabelTabel 4.1 Drie categorieën van verklarende variabelen voor de uittredevoet 

(a)(a) Banenaanbod 
AlgemeneAlgemene persoonskenmerken 

geslacht t 
leeftijdd bij aanvang van de studie 
etniciteit t 

MenselijkMenselijk kapitaal 
studiee (soort studie, vakkenpakket vwo/havo, schoolloopbaan) 
studieprestatiess (cijfers, studieduur) 
werkervaring g 
bestuurlijkee ervaring 
socialee vaardigheden (opleidingsniveau van de ouders) 

(b)(b) Keuzegedrag/reserveringsloon 
financiëlee restricties (studieschuld /nog inwonen bij de ouders) 
aanwezigheidd van kinderen (ook in combinatie met geslacht) 

(c)) Arbeidsmarktomstandigheden 
regionalee verschillen (landsdelen) 
urbanisatiegraad d 
aanbodzijde:: het aantal werklozen 17 
vraagzijde:: het aantal vacatures Ken groei van het bbp 

Naastt het menselijk kapitaal van de afgestudeerde kunnen ook de meer 

algemenee persoonskenmerken het aanbod van banen beïnvloeden. Men kan 

daarbijj  denken aan leeftijd, geslacht en etniciteit. Deze kenmerken zijn niet 

directt gerelateerd aan de productiviteit, maar werkgevers kunnen desondanks 

enn al dan niet rationeel, een voorkeur hebben voor bepaalde groepen werk-

nemers.. All e hierboven genoemde indicatoren worden verondersteld bepalend 

tee zijn voor het aantal banen dat een pas afgestudeerde academicus per klein 

tijdsintervall  aangeboden krijgt. 

Hett reserveringsloon van de afgestudeerden wordt niet direct waargenomen. 

Well  zijn twee variabelen in de gegevens voor handen die er volgens de theorie 

mogelijkk mee samenhangen. Volgens de baanzoektheorie is het reserverings-

loonn lager indien de werkzoekende beperkt wordt bij de financiering van zijn 
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zoektocht.. Twee in deze studie waargenomen kenmerken hebben daarop direct 

betrekking.. Ten eerste is de aanwezigheid en hoogte van de studieschuld een 

mogelijkee indicator van financiële beperkingen. Studieschuld brengt rentelasten 

mett zich mee en maakt de werkzoekende academicus minder kredietwaardig. 

Duss hoe hoger de schuld, des te lager het reserveringsloon en des te sneller een 

baan.. Ten tweede hebben afgestudeerden die nog inwonen bij hun ouders 

lageree zoekkosten, omdat in hun levensonderhoud wordt voorzien. Ceteris 

paribuss is hun reserveringsloon hoger dan dat van op zichzelf wonenden en 

hunn zoekduur bijgevolg langer. Overigens zijn zowel de studieschuld als 

inwoningg bij de ouders kenmerken die het resultaat zijn van individuele keuzes. 

Inn dat licht bezien kan niet worden uitgesloten dat een omgekeerde causaliteits-

relatiee tussen deze variabelen en de zoekduur bestaat. Met andere woorden, het 

alal dan niet voortduren van de zoekduur kan van invloed zijn op deze 

variabelen.. Misschien heeft een voortdurende zoekduur wel tot gevolg dat de 

studieschuldd trager wordt afbetaald, en dat afgestudeerden minder snel op 

zichzelff  gaan wonen. Een voorbehoud is derhalve op zijn plaats: de eventueel 

gevondenn correlaties kunnen mogelijk worden verklaard in het licht van verschil-

lenn in keuzegedrag van werkzoekenden, maar een empirisch bewijs daarvoor 

zijnzijn zij niet. Voorts wordt het hebben van kinderen bezien in het licht van 

verschillenn in reserveringsloon. In de literatuur wordt het replacement-ratio, zijnde 

dee verhouding tussen het laatst verdiende loon en het inkomen bij werkloos-

heid,, vaak als instrument voor het reserveringsloon gebruikt. Maar omdat voor 

velenn door het ontbreken van loongegevens zo'n ratio niet kan worden uitge-

rekend,, is dat niet mogelijk in een analyse van schoolverlaters. 

Alss derde categorie vermeldt Tabel 4.1 variabelen die betrekking hebben op 

arbeidsmarktomstandighedenn die voor alle werkzoekenden gelden. Door 

conjuncturelee ontwikkelingen is niet elk moment even gunstig voor het 

betredenn van de arbeidsmarkt. Voorts is de arbeidsmarkt wellicht niet in elke 

regioo even toegankelijk voor pas afgestudeerde academici. Deze dimensies van 

tijdd en plaats worden in vijf variabelen uitgedrukt. Ten eerste wordt, om de 

mogelijkheidd van regionale arbeidsmarktverschillen in het model toe te laten, 

hett land opgedeeld in de vier landsdelen noord, oost, zuid en west. Ten tweede 

wordtt de urbanisatiegraad van de woonplaats van de respondent (op het 
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momentt van enquêteren) als verklarende variabele opgenomen. In stedelijke 

gebiedenn is zowel de werkgelegenheid als het aantal concurrerende werk-

zoekendenn groter dan in niet-stedelijke gebieden. Dat betekent dat in steden 

hett matchingproces op grotere schaal plaatsvindt. Indien koppeling van 

werkzoekendee academici aan vacatures met constante schaalopbrengsten plaats 

vindt,, dan zal voor urbanisatiegraad geen significant effect worden gevonden. 

Wordtt wel een significant positief (negatief) effect gevonden dan zou dat een 

aanwijzingg voor toenemende (afnemende) schaalopbrengsten zijn. Ten derde 

komenn ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in enkele in de tijd variërende 

variabelenn tot uitdrukking. Voor de aanbodzijde is dat het aantal werklozen U, 

voorr de vraagzijde het aantal vacatures V en de groei van het bruto binnen-

landss product (bbp). Omdat een zeer hoge correlatie van -0,97 bestaat tussen U 

enn V kunnen beide grootheden niet afzonderlijk in het model worden opge-

nomen.. Derhalve worden constante schaalopbrengsten als restrictie opgelegd 

doorr ze tot één variabele voor arbeidsmarktspanning te combineren: \n(V/U). 

Eenn interpretatie van eventuele correlatie tussen bbp-groei en de zoekduur, 

waarbijj  is gecorrigeerd voor veranderingen in U en V, komt niet direct uit de 

theoriee naar voren. In essentie komt het erop neer of men bereid is aan te 

nemenn dat op de arbeidsmarkt economische groei niet alleen tot uitdrukking 

komtt in het aantal werklozen en het aantal vacatures, maar ook in bijvoorbeeld 

hett zoekgedrag van beide zijden. Vergelijk twee identieke arbeidsmarkten A en 

BB met dezelfde werkzoekenden en dezelfde vacatures. In geval A is sprake van 

trendmatigee economische groei, in B van krimp. Wat te verwachten van de 

gemiddeldee zoekduur van werkzoekenden in deze twee gevallen? Het is 

aannemelijkk dat de zoekduur in geval A korter is dan in geval B. Een mogelijke 

verklaringg daarvoor is dat werkgevers bij groei doortastender te werk gaan bij 

hett vervullen van vacatures. Voor de hand liggende rationele argumenten in de 

afwegingg om sneller een keuze te maken zijn productiecapaciteit en wervings-

risico's.. Omdat werving van personeel een arbeidsintensieve bezigheid is, 

waarmeee doorgaans mensen zijn belast die ook actief zijn in het productie-

proces,, kan extra productiecapaciteit (en winst) worden 'gekocht' door een 

snelleree selectieprocedure. Daarnaast maakt snellere selectie het risico kleiner 

datt goede kandidaten, die reeds in de selectieprocedure zitten, alsnog door 
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anderee bedrijven worden gestrikt. Als nu economische groei tot gevolg heeft 

datt de marginale waarde van extra capaciteit en wervingsrisico's groter wordt, 

dann kan het voordelig zijn om, op kosten van meer 'mismatches', sneller te 

selecteren.. Met andere woorden: een verandering in de afruilverhouding tussen 

nauwkeurigee selectie van personeel en deelname aan het productieproces, kan 

ertoee leiden dat meer van de aanwezige arbeidskracht wordt ingezet voor 

productiee en minder voor personeelswerving. Impliciet houdt deze gedrags-

veranderingg een verschuiving in van de matchingfunctie weg van de oorsprong, 

analoogg aan technologische vooruitgang. In termen van de matchingfunctie in 

paragraaff  3.2 wil dat zeggen dat de gemiddelde zoekefficiëntie ~a van de 

vraagzijdee varieert met kalendertijd r en dat aT positief is gecorreleerd met de 

groeivoett van de economie15. 

Overr de exogeniteit van de variabelen V, U en bbp-groei kan men overigens 

redetwisten.. Immers, een hoge of lage uittredevoet van werkzoekenden kan net 

zoo goed tot uitdrukking komen in de ontwikkeling van deze variabelen, als 

andersom.. Volgens de definitie is sprake van exogeniteit van een in de tijd 

variërendee variabele x indien kennis over overleving van een individu tot 

tijdstipp / + dt niet bijdraagt aan de voorspelling van x in het tijdinterval van / tot 

tt + dt. Strikt genomen voldoen V, U en de groei van het bbp niet aan deze 

definitie,, want als wij van een individu weten dat hij tot op tijdstip t + dt geen 

baann gevonden heeft, dan kunnen we met zekerheid stellen dat deze persoon 

hett aantal vacatures in het interval van / tot / + dt niet heeft doen afnemen. 

Dezee kennis draagt dus, zij het uiterst marginaal, bij aan de voorspelling die we 

zoudenn kunnen maken van V in het tijdinterval van / tot / + dt. Maar Lancaster 

(1990,, p. 29) geeft aan dat de ontwikkeling van dergelijke variabelen 

'presumably'' (vermoedelijk) onafhankelijk is van of enig individu al dan niet de 

toestandd van werkloosheid heeft verlaten. Verwijzend naar Kalbfleish & 

Prenticee (1980) worden deze variabelen als 'external' aangeduid. 

Anderee conjunctuurindicatoren dan bbp-groei zijn in deze studie niet onderzocht. Uit 
eenn zoekduuranalyse van schoolverlaters in de Enquête Beroepsbevolking blijkt dat 
ookk het producentenvertrouwen een goede indicator is (Berkhout et al., 2003). 
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Hett opnemen van in de tijd variërende variabelen brengt met zich mee dat alle 

waarnemingenn met een zoekduur langer dan één maand worden opgesplitst in 

meerderee 'records'. Elk record beschrijft het tijdsbestek waarin deze variabelen 

onveranderdd blijven. Gegevens op maandniveau16 van U, l/ 'en de groei van het 

bbpp worden aan individuele zoekduren gekoppeld en dat betekent dat een 

waarnemingg met een zoekduur gelijk aan N maanden in precies N records 

wordtt gesplitst. Di t heeft consequenties voor de benodigde rekencapaciteit, 

omdatt elk record feitelijk als een waarneming wordt behandeld. Zo bedraagt 

hett aantal records bij modelschattingen met definitie 1 van de zoekduur ruim 

1455 duizend, terwijl het aantal waarnemingen 16,5 duizend is. 

4.22 Modelkeuze 

Eénn van de onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk centraal staan is welke vorm 

vann de uittredevoet en dus impliciet welk duurmodel het meest geschikt is voor 

analysee van zoekduren van afgestudeerde academici. De economische theorie 

gaatt niet zover dat een bepaalde functionele vorm, leidend tot een zekere 

verdelingsfunctiee van de zoekduur, wordt voorgeschreven. De keuze voor een 

modell  waarmee de zoekduur van schoolverlaters kan worden beschreven, moet 

derhalvee in de praktijk worden gemaakt met het oog op de doelstelling en de 

specifiekee kenmerken van de onderzoekspopulatie. In deze studie wordt voor 

hett model gekozen dat statistisch het best past bij de waargenomen zoekduren. 

Tweee modellen — het parametrische Burr-model en het semi-parametrische 

Cox-modell  - worden met behulp van de Kaplan-Meier grafiek beoordeeld op 

dee kwaliteit van de fit. Beide modellen zijn zeer flexibel. Het Burr-model is nog 

hett meest restrictief, omdat daarin het verloop van de uittredevoet in de tijd in 

eenn beperkt aantal functionele vormen tot uiting kan komen. Het Cox-model 

legtt geen enkele restrictie op aan het verloop van de uittredevoet in de tijd. De 

enigee veronderstelling die in dit model wordt gemaakt is dat het effect van 

variabelenn op ieder willekeurig moment proportioneel hetzelfde is. Bij twijfel of 

gelijkk presteren van beide modellen zal de voorkeur worden gegeven aan het 

16 6 Ziee ook paragraaf 2.3 
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Burr-model,, omdat dat model extra informatie levert in de vorm van inzicht in 

hett verloop van de uittredevoet in de tijd. 

Bijj  het vergelijken van de modellen worden alle vier definities van de zoekduur 

gebruikt.. Van het meest geschikte model worden vervolgens de schattingsresul-

tatenn beschreven in paragraaf 4.3. De uittredevoet wordt in de modelschat-

tingentingen gespecificeerd zoals beschreven in Tabel 4.1. Naast de constante zijn 

ruimm negentig variabelen in het model opgenomen, waaronder 58 dummy's 

voorr de diverse studierichtingen. 

FiguurFiguur 4.1 Definitie 1: de Kaplan-Meier grafiek voor het Burr-model en het Cox-model 

100 x 10 

00 2 4 6 8 

Burr-model l 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

10 0 00 2 4 6 

Cox-model l 

10 0 

FiguurFiguur 4.2 Definitie 2: de Kaplan-Meier grafiek voor het Burr-model en het Cox-model 

100 / 10 

iii  2 4 6 

Burr-model l 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

in n 
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FiguurFiguur 4.3 Definitie 3: de Kaplan-Aleiergrafiek voor het Burr-model en het Cox-model 

22 4 6 

Burr-model l 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

FiguurFiguur 4.4 Definitie 4: de Kaplan-Meier grafiek voor het Burr-model en het Cox-model 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Inn Figuren 4.1 t /m 4.4 wordt voor alle definities van de zoekduur de Kaplan-

Meierr grafiek voor de twee modellen weergegeven. De Kaplan-Meier grafiek 

geeftt grafisch weer hoe het model de data beschrijft. Er is sprake van een goede 

fitfit  indien de weergegeven curve op de 45-graden lijn ligt, of daar dichtbij blijft . 

Afwijkingenn van extreme waarden zijn daarbij overigens niet ongewoon. In de 

grafiekenn liggen deze waarnemingen het verste weg van de oorsprong (zie ook 

paragraaff  3.1). Bestudering van de curven in Figuren 4.1 t /m 4.4 leert dat beide 
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modellenn de data (zeer) goed beschrijven. In een enkel geval lijken de modellen 

moeitee te hebben met een klein percentage lange en met grote kans 

onvoltooidee zoekduren. Dat geldt voor het Burr-model bij definitie 3 en 4 en 

voorr het Cox-model alleen bij definitie 3. De middellange duren in het midden-

gedeeltee van de grafieken worden, afgaande op Figuren 4.1 t /m 4.4, meestal 

ietss beter beschreven met het Burr-model. Verder valt op dat de lange zoek-

durenn van definitie 1 en 2 beter door beide modellen worden beschreven dan 

diee van definitie 3 en 4. Een duidelijke voorkeur voor één van beide modellen 

komtt uit de Kaplan-Meier grafieken echter niet naar voren. In het vervolg 

zullenn de resultaten van het Burr-model uitvoerig worden besproken, die van 

hett Cox-model staan in Tabel B.3, Bijlage B. 

Inn het Burr-model wordt aan het verloop van de uittredevoet in de tijd een 

flexibelee functionele vorm opgelegd. Afhankelijk van de vormparameters a en 

a2,, is de uittredevoet constant, monotoon dalend, monotoon stijgend of neemt 

opp enig moment een maximum aan (zie paragraaf 3.1, vergelijking 3.3 en 

Figuurr 3.1)17. De vormparameters van de hazardfunctie worden voor zoek-

duurdefinitiee 1 en 2 geschat op a=0,74 en a=0,77 en cr2=0,00 (overigens wel 

verr achter de komma significant van nul verschillend). Deze schattingsresul-

tatenn suggereren dat niet-waargenomen heterogeniteit zich in bescheiden mate 

voordoet18.. Het Weibull-model produceert voor deze definities dus ongeveer 

dezelfdee uitkomsten, omdat dat model een speciaal geval (a2=0) van het Burr-

modell  is. De a-waarden zijn significant van één verschillend19 en dat impliceert 

datt bij zoekduren volgens definitie 1 en 2 een monotoon dalende uittredevoet 

wordtt waargenomen. Voor zoekduurdefinitie 3 en 4 blijken de waarden voor a 

enn a wezenlijk verschillend van die van definitie 1 en 2. De schattingen van 

resp.. 0,40 en 0,32 voor CT2 geven aan dat van niet-waargenomen heterogeniteit 

duidelijkee sprake is: de opgenomen verklarende variabelen zijn kennelijk niet in 

staatt de variatie in de uittredevoet te beschrijven. Het betekent ook dat het 

Weibull-modell  niet het juiste model is voor de analyse van zoekduren volgens 

Ziee Bijlage A voor meer technische details van het Burr-model 
Onderr de veronderstelling dat de gammaverdeling de juiste is om de niet-waarge-
nomenn heterogeniteit te beschrijven. 
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definitiee 3 en 4. In combinatie met a-waarden groter dan één (1,28 en 1,33) 

krijgtt de hazard de volgende vorm: eerst vanaf nul sterk stijgend tot een 

maximumm rond de vier maanden nadat de zoekduur aanving, en daarna gestaag 

dalend.. In Figuur 4.5 wordt het geschatte verloop van de uittredevoet voor de 

vierr definities in het steekproefgemiddelde afgebeeld. 

FiguurFiguur 4.5 Het verloop van de uittredevoet in de eerste 24 maanden (steekproefgemiddelde) 

0,33 n 0,3 

0,2 2 

0,1 1 

00 12 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

0,0 0 

244 0 

definitiee 4 

definitiee 3 

12 2 2-1 1 

Hett verloop van de uittredevoet in de eerste maanden na aanvang van de 

zoekduurr is afhankelijk van het gekozen beginpunt. Kiest men het moment van 

afstuderenn (definitie 1 en 2) dan daalt de uittredevoet aanvankelijk zeer sterk, 

terwijll  hij na het eerste actieve zoekmoment (definitie 3 en 4) juist sterk stijgt. 

Hett is evident dat deze verschillen ontstaan doordat zoekactiviteiten voor 

afstuderenn op verschillende wijze worden behandeld. Bij definitie 1 en 2 blijf t 

zoekenn voor afstuderen geheel buiten beschouwing. Het lijk t daardoor alsof de 

afgestudeerdenn bij afstuderen een vliegende start hebben, alsof zij een onzicht-

baree aanloop hebben genomen. Bij definitie 3 en 4 begint de tijd te lopen vanaf 

hett eerste actieve zoekmoment. De sterke toename van de uittredevoet in de 

eerstee maanden daarna kan worden geïnterpreteerd als een leereffect. Afgestu-

deerdenn maken zich in de eerste vier maanden van zoeken de gedragscodes van 

sollicitatieproceduress en de arbeidsmarkt meester en vergroten aldus hun kans 

opp het vinden van een baan. Bij alle definities is na verloop van tijd sprake van 

i' ) ) XX (1) Wald-toets waarden van respectievelijk 676 en 484 
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negatievee duurafhankelijkheid, ofwel hysterese. Naarmate de afgestudeerde 

langerr werkloos is, wordt zijn kans op het vinden van een baan kleiner. 

Dee verschillende schattingen voor a2 roepen de vraag op waarom de opgeno-

menn variabelen bij de verklaring van zoekduren 1 en 2 wel afdoende lijken 

(0^=0,, dus geen niet-waargenomen heterogeniteit), en niet bij zoekduren 3 en 

4,, waar <r2>0? Er zijn twee mogelijke verklaringen. Ten eerste, de zoekduren 

volgenss definitie 3 en 4 reflecteren, doordat het eerste actieve zoekmoment op 

iederr moment vrij gekozen kan worden, meer 'gedrag' dan zoekduren 1 en 2, 

waarr de buluitreiking het beginpunt van de zoekduur markeert. Om variatie in 

dee keuze van het eerste actieve zoekmoment te verklaren zijn kennelijk meer 

variabelenn nodig dan thans in het model zijn opgenomen, met als gevolg een 

positievee waarde voor er2. De tweede mogelijke verklaring is dat zoekduren 3 en 

44 met een grotere meetfout worden waargenomen (zie ook Tabel 3.2, pagina 

68),, doordat het eerste actieve zoekmoment aan subjectieve interpretatie onder-

hevigg is en bovendien door middel van retrospectieve vraagstelling wordt vast-

gesteld.. Die meetfout in de waargenomen zoekduur wordt zichtbaar in een 

significantt positieve waarde van a2, zie. Lancaster (1990, p. 59). 

4.33 Determinanten van de uittredevoet 

Inn deze paragraaf staan de determinanten van de uittredevoet van afgestudeer-

denn centraal. Deze determinanten worden volgens de indeling van Tabel 4.1 

achtereenvolgenss in vier subparagrafen besproken: in paragraaf 4.3.1 algemene 

persoonskenmerken,, in 4.3.2 menselijk kapitaal, in 4.3.3 indicatoren van keuze-

gedrag,, en in 4.3.4 arbeidsmarktomstandigheden. De modeluitkomsten voor de 

diversee studierichtingen worden afzonderlijk gepresenteerd in paragraaf 4.4. De 

resultatenn zijn gebaseerd op schattingen met het Burr-model met vier definities 

voorr de zoekduur. In Tabel B.3 van Bijlage B worden de schattingen van het 

Cox-modell  vermeld. In Tabellen 4.2 en 4.3 tonen de schattingsresultaten op de 

gebruikelijkee wijze. De geschatte coëfficiënten worden onder ft weergegeven 

mett daarnaast cursief en tussen haakjes de standaard deviatie. Significantie-

niveauss worden aangeduid met één, twee of drie sterren. 



92 2 HoofdstukHoofdstuk 4 

Dee interpretatie van de coëfficiënten behoeft voor de lezer die niet bekend is 

mett duurmodellen enige uitleg. De geschatte coëfficiënten geven de bijdrage 

aann van de bijbehorende variabele aan de factor X in vergelijking (3.3). Een 

negatievee coëfficiënt impliceert dat een toename van de bijbehorende variabele 

dee intensiteit waarmee academici een baan vinden verkleint; een positieve 

coëfficiëntt vergroot die intensiteit. De omvang van het effect op de uittrede-

voett is echter mede afhankelijk van de waarden van a en a2, alsmede van de 

zoekduurr zelf. Om de omvang van het effect van variabelen te illustreren wordt 

inn het vervolg de ha^ard-ratio gebruikt of ook wel de verandering van de ver-

wachtee zoekduur. De hazard-ratio op het moment dat de zoekduur aanvangt is 

gelijkk aan de exponent van de geschatte coëfficiënt: exp^^)20. Een hazard-ratio 

vann bijvoorbeeld 1,20 zegt dat de uitstroomintensiteit op dat moment met 20 

procentt toeneemt indien de bijbehorende variabele met één eenheid toeneemt. 

Dee formule exp(-/^/a) geeft dan aan met welk percentage de verwachte 

zoekduurr en de mediaan toe- of afnemen. De uitkomsten van deze bereke-

ningenn worden niet in de tabellen weergegeven, maar wel hier en daar in de 

tekstt gepresenteerd. De lezer kan ze aan de hand van genoemde formules met 

eenn rekenmachine narekenen. 

4.3.11 Algemene persoonskenmerken 

Driee kenmerken van algemene aard zijn als verklarende variabelen voor de 

uittredevoett opgenomen: de leeftijd bij aanvang van de studie, geslacht en 

etniciteit.. De leeftijd bij aanvang van de studie heeft in alle gevallen een 

significantt negatief effect op de uittredevoet. De coëfficiënt varieert van —0,02 

tott —0,04, wat overeenkomt met hazard-ratio's van respectievelijk 0,98 en 0,96. 

Perr jaar dat de afgestudeerde academicus ouder is bij aanvang van zijn studie, 

wordtt de intensiteit waarmee hij een baan vindt na afstuderen 2 tot 4 procent 

lager.. Zijn verwachte zoekduur direct na afstuderen is per levensjaar 2 tot 4 

procentt langer. Men kan dit resultaat interpreteren met de signalling/ screening-

hypothese.hypothese. De leeftijd bij aanvang van de studie hangt samen met de efficiëntie 

Dee hazard-ratio van het Burr-model is bij waarden a > 0 tijdafhankelijk (zie Bijlage A) 
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vann de schoolloopbaan die leidde naar de universiteit. Studenten die onderweg 

doubleerdenn of een langere leerweg kozen verschijnen één of meer jaren ouder 

aann de start dan studenten, die zonder vertraging na het basisonderwijs direct 

hett vwo-diploma behaalden en gingen studeren. De schattingen suggereren dat 

dee laatsten vanuit het perspectief van de vraagzijde aantrekkelijker zijn: de 

efficiëntee leerweg als indicator voor de individuele productiviteit. Maar ook 

anderee interpretaties zijn denkbaar. Bijvoorbeeld dat jongere arbeidskrachten 

lageree loonkosten met zich meebrengen, of dat zij minder kieskeurig zijn bij het 

accepterenn van hun eerste baan. 

Mannenn en vrouwen (beide zonder kinderen) hebben gelijke kansen als het gaat 

omm het vinden van een baan op tenminste hbo-niveau, maar wordt de lat hoger 

gelegd,, dan blijken mannen een significant kortere zoekduur te hebben. Voor 

eenn baan op wo-niveau is de verwachte zoekduur 7 tot 10 procent korter dan 

diee van vrouwen. Het is opmerkelijk dat alleen een verschil wordt waarge-

nomenn tussen zoekduren naar banen op het hoogste niveau, en niet tussen 

zoekdurenn naar banen op hbo-niveau. Selectie van mannen boven vrouwen in 

banenn van het hoogste niveau neemt dus, zij het in bescheiden vorm, al direct 

naa het verlaten van de universiteit een aanvang. 

Etniciteitt speelt op de Nederlandse arbeidsmarkt van startende academici een 

belangrijkee rol. Allochtonen - gedefinieerd als mensen die zichzelf tot een 

allochtonee bevolkingsgroep rekenen - hebben beduidend langere zoekduren 

dann autochtonen. Het gemeten effect is in alle gevallen statistisch significant en 

varieertt van 20 tot 44 procent langere verwachte zoekduren. Evenals vrouwen 

zoekenn ze bovendien relatief nog langer naar banen op wo-niveau. Discrimi-

natiee op etniciteit door de vraagzijde is een voor de hand liggende interpretatie 

vann deze uitkomsten. De vraag is in hoeverre hieraan een rationele afweging 

tenn grondslag kan liggen. Dat zou het geval zijn indien werkgevers verwachten 

datt allochtonen minder productief zijn, bijvoorbeeld omdat zij een taalachter-

standd hebben. De etniciteit wordt in dat geval gebruikt als indicator van het 

menselijkk kapitaal. Door het ontbreken van de informatie over de vraagzijde is 

hett niet mogelijk om op zoek te gaan naar de oorzaken van het hier gemeten 

verschil.. In Van Beek et al. (1997) wordt in een onderzoeksopzet, waarin niet 
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feitelijkk maar voorgenomen gedrag wordt onderzocht, aannemelijk gemaakt dat 

werkgeverss in Nederland inderdaad geneigd 2ijn bij gelijke geschiktheid vaker 

tee kiezen voor autochtonen dan voor allochtonen. 

4.3.22 Menselijk kapitaal 

Volgenss de signalling/screening-hypothese (Spence, 1973) meten werkgevers 

dee te verwachten productiviteit van kandidaten af aan indicatoren van hun 

menselijkk kapitaal. Zij zullen de naar verwachting meest productieve academici 

err het eerst uitpikken en dat resulteert in korte zoekduren. Variabelen van 

menselijkk kapitaal zijn blijkens de modeluitkomsten vaak van invloed op de 

uittredevoet.. Daar waar significante effecten worden waargenomen ligt de 

omvangg van het effect bij de verschillende zoekduurdefinities veelal in dezelfde 

ordee van grootte. Voorts valt op dat het menselijk kapitaal belangrijker is voor 

eenn baan op wo-niveau, dan voor een 'instapbaan' op hbo-niveau (vergelijk de 

uitkomstenn van definitie 1 met 2, en 3 met 4). 

Dee schoolloopbaan voorafgaand aan de universiteit komt tot uitdrukking in 

tweee variabelen: (a) het gemiddelde eindexamencijfer op het vwo of havo; en 

(b)(b) de samenstelling van het vakkenpakket, uitgedrukt in het aantal bètavakken. 

Dee eindexamencijfers blijken van invloed op zoekduren 1 en 2, maar bij 

definitiess 3 en 4 is van significante verschillen geen sprake. De samenstelling 

vann het vakkenpakket heeft alleen effect op de zoekduur volgens definitie 1. Bij 

dee overige zoekduurdefinities is het effect zwak of wordt in het geheel niet 

waargenomen.. Hoewel de schattingsresultaten niet eensluidend zijn, doen deze 

bevindingenn vermoeden, dat menselijk kapitaal dat in een eerder stadium in de 

schoolloopbaann wordt gevormd, ook veel later nog, na afstuderen, in enige 

matee kan bijdragen aan de arbeidsmarktpositie. 

Dee studieprestaties op de universiteit spelen een veel grotere rol voor de 

arbeidsmarktpositiee dan de wapenfeiten van de middelbare school. Vooral een 

hoogg studietempo wordt beloond met een korte zoekduur. Hoe sneller de 

academicuss relatief ten opzichte van studiegenoten afstudeert, des te groter zijn 

kanss op een baan. Het gemeten effect is voor alle onderzochte zoekduur-
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definitiess significant en van dezelfde orde van grootte. Academici die een 10 

procentt langere studieduur hebben dan gemiddeld in hun studie gebruikelijk is, 

hebbenn direct na afstuderen een ongeveer 3 a 4 procent lagere uittredevoet. 

Maarr niet alleen de vlotte, ook de betere studenten vinden sneller een baan. 

Hoee hoger het gemiddelde tentamencijfer, des te groter de uittredevoet; hoe 

hogerr het niveau van de baan, des te groter het effect. Per punt neemt de 

zoekduurr naar een baan op wo-niveau, afhankelijk van de gehanteerde definitie, 

aff  met 14 tot 22 procent. Voor een baan op tenminste hbo-niveau wordt alleen 

eenn significant effect op de uittredevoet waargenomen voor definitie 2. Zowel 

hett effect van studietempo als dat van tentamencijfers suggereert dat werk-

geverss deze kenmerken niet alleen opvatten als signaal voor de productiviteit 

vann afgestudeerden, maar ze ook daadwerkelijk als selectiecriterium gebruiken. 

Voorr werkervaring en bestuurlijke ervaring geldt dat soms wel en soms geen 

effectt op de zoekduur wordt gemeten. Opmerkelijk is voorts het positieve 

effectt van het opleidingsniveau van de ouders21. Het is niet waarschijnlijk dat 

werkgeverss dit direct kunnen waarnemen. Vragen als "Wat doet je vader?" 

wordenn tegenwoordig niet vaak meer gesteld tijdens sollicitatiegesprekken. Een 

mogelijkee interpretatie is dat het ouderlijk opleidingsniveau een indicator is van 

socialee vaardigheden die het functioneren in hogere functies bevorderen. De 

modeluitkomstenn zouden dan suggereren dat sociale vaardigheden een klein 

maarr significant effect hebben op de kans een baan te vinden van wo-niveau. 

Hett effect verdwijnt indien een minder strenge niveau-eis aan de baan wordt 

gesteld.. Ten opzichte van het gemiddelde opleidingsniveau van ouders van 

jongee academici brengt een sprong van één standaard deviatie een 3 a 4 procent 

hogeree uittredevoet met zich mee. Bij een verschil van vier standaard deviaties 

tussenn de laagst en hoogst opgeleide ouders bedraagt het verschil in zoekduur 

tussenn deze uitersten 12 tot 15 procent. Met andere woorden: de nazaat van zeg 

eenn heier heeft, ceteris paribus, een 12 tot 15 procent langere zoekduur dan de 

nazaatt van een hoogleraar. 

Hett opleidingsniveau is als standaard normale groodieid opgenomen. Terza (1987) 
geeftt aan dat ordinale grootheden, waarvoor men vaak meerdere dummy's moet 
opnemen,, goed benaderd kunnen worden door één gestandaardiseerde variabele. De 
opleidingsniveauss van beide ouders zijn opgeteld voor standaardisering. 
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TabelTabel 4.2 Schattingsresultaten van fat Burr-model voor definitie 1 en 2 

variabele e 

constante e 

AlgemeneAlgemene persoonskenmerken 
leeftijdd bij aanvang van de studie 
mann zonder kinderen (t.o.p. vrouw ponder) 
allochtoon;; subjectief (t.o.v. autochtoon) 

MenselijkMenselijk kapitaal 
gemiddeldd eindexamencijfer vwo / havo 
aantall  bètavakken 
gemiddeldd tentamencijfer 
studietempoo (/gemiddelde van de studie) 
werkervaringg (t. o. v. geen) 
bestuurlijkee ervaring (t.o.v.geen) 
opleidingsniveauu ouders (standaard normaal) 
hett effect van 59 studies 

KeuzegedragKeuzegedrag (reserveringsloon) 
heeftt studieschuld 
studieschuldd (/gemiddeld netto jaarinkomen) 
nogg inwonend bij ouders (t.o.v. uitwonend) 
mann met kinderen (t.o.v. vrouw toonder) 
vrouww met kinderen (t.o.v. vrouw ponder) 

Arbeidsmarktomstandigheden Arbeidsmarktomstandigheden 
noordd (t.o.v. west) 
oostt (t.o.v. west) 
zuidd (t.o.v. west) 
urbanisatiegraadd (standaard normaal) 
ln(V/U) ) 
groeii  bbp (in procenten) 

a a 
a2 2 

aantall  records 
aantall  (gewogen) observaties 
loglikelihood d 

definitiee 1 (wo) 

P P 
-2,61 1 

-0,03 3 
0,09 9 

-0,28 8 

0,06 6 
0,02 2 
0,19 9 

-0,39 9 
0,05 5 
0,10 0 
0,03 3 

st.dev. . 

(0,22) (0,22) 

(0,00) (0,00) 
(0,02) (0,02) 
(0,07) (0,07) 

(0,02) (0,02) 
(0,01) (0,01) 
(0,02) (0,02) 
(0,06) (0,06) 
(0,03) (0,03) 
(0,02) (0,02) 
(0,01) (0,01) 

%ie%ie paragraaf 4.4 

-0,03 3 
-0,03 3 
-0,23 3 
-0,06 6 
-0,18 8 

-0,02 2 
0,01 1 

-0,01 1 
0,01 1 
0,15 5 
0,71 1 

0,74 4 
0,00 0 

140.736 6 
16.560 0 

-29.701 1 

(0,03) (0,03) 
(0,05) (0,05) 
(0,05) (0,05) 
(0,07) (0,07) 
(0,08) (0,08) 

(0,04) (0,04) 
(0,03) (0,03) 
(0,03) (0,03) 
(0,01) (0,01) 
(0,02) (0,02) 
(0,14) (0,14) 

(0,01) (0,01) 
(0,00) (0,00) 

*** * 

*** * 
*** * 
*** * 

*** * 
** * 
*** * 
*** * 
* * 
*** * 
*** * 

*** * 

** * 

*** * 
*** * 

*** * 

** * 

definitiee 2 (hbo) 

fi fi 
-1,95 5 

-0,01 1 
-0,01 1 
-0,25 5 

0,04 4 
0,01 1 
0,10 0 

-0,39 9 
0,08 8 
0,04 4 
0,01 1 

st.dev. . 

(0,21) (0,21) 

(0,00) (0,00) 
(0,02) (0,02) 
(0,06) (0,06) 

(0,02) (0,02) 
(0,01) (0,01) 
(0,02) (0,02) 
(0,05) (0,05) 
(0,02) (0,02) 
(0,02) (0,02) 
(0,01) (0,01) 

%ie%ie paragraaf 4.4 

-0,02 2 
-0,04 4 
-0,27 7 
0,00 0 

-0,18 8 

0,00 0 
0,00 0 
0,04 4 

-0,01 1 
0,09 9 
0,74 4 

0,77 7 
0,00 0 

104.467 7 
16.466 6 

-29.966 6 

(0,02) (0,02) 
(0,05) (0,05) 
(0,04) (0,04) 
(0,07) (0,07) 
(0,07) (0,07) 

(0,04) (0,04) 
(0,03) (0,03) 
(0,03) (0,03) 
(0,01) (0,01) 
(0,02) (0,02) 
(0,13) (0,13) 

(0,01) (0,01) 
(0,00) (0,00) 

*** * 

*** * 

*** * 

** * 

##* * 
*** * 
*** * 
** * 

*** * 

** * 

*** * 
*** * 

*** * 

* * 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) significantie: ***  = 99%, **  = 95%, * = 90% 
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TabelTabel 43 Schattingsresultaten van het Burr-model voor definitie 3 en 4 

variabele e 

constante e 

AlgemeneAlgemene persoonskenmerken 
leeftijdd bij aanvang van de studie 
mann zonder kinderen (t.o.v. vrouw ponder) 
allochtoon;; subjectief (t.o.v. autochtoon) 

MenselijkMenselijk kapitaal 
gemiddeldd eindexamencijfer vwo / havo 
aantall  bètavakken 
gemiddeldd tentamencijfer 
studietempoo (/gemiddelde van de studie) 
werkervaringg (t. o. v. geen) 
bestuurlijkee ervaring (t.o.v. geen) 
opleidingsniveauu ouders(standaard normaal) 
hett effect van 59 studies 

KeuzegedragKeuzegedrag (reserveringsloon) 
heeftt studieschuld 
studieschuldd (/gemiddeld netto jaarinkomen) 
nogg inwonend bij ouders (t.o.v. uitwonend) 
mann met kinderen (t.o.v. vrouw ponder) 
vrouww met kinderen (t.o.v. vrouw ponder) 

Arbeidsmarktomstandigheden Arbeidsmarktomstandigheden 
noordd (t.o.v. west) 
oostt (t.o.v. west) 
zuidd (t.o.v. west) 
urbanisatiegraadd (standaard normaal) 
ln(V/U) ) 
groeii  bbp {in procenten) 

a a 
o2 2 

definitiee 3 (wo) 

P P 
-2,86 6 

-0,04 4 
0,09 9 

-0,32 2 

0,04 4 
0,02 2 
0,18 8 

-0,42 2 
0,03 3 
0,07 7 
0,04 4 

st.dev. . 

(0,30) (0,30) 

(0,01) (0,01) 
(0,03) (0,03) 
(0,09) (0,09) 

(0,02) (0,02) 
(0,01) (0,01) 
(0,03) (0,03) 
(0,08) (0,08) 
(0,03) (0,03) 
(0,03) (0,03) 
(0,01) (0,01) 

%ie%ie paragraaf 4.4 

-0,06 6 
-0,08 8 
-0,21 1 
-0,02 2 
0,05 5 

-0,02 2 
-0,02 2 
-0,05 5 
0,05 5 
0,26 6 
0,37 7 

1,28 8 
0,39 9 

aantall  records 140.179 
aantall  (gewogen) observaties 
loglikelihood d 

15.106 6 
21.789 9 

(0,04) (0,04) 
(0,07) (0,07) 
(0,07) (0,07) 
(0,10) (0,10) 
(0,11) (0,11) 

(0,06) (0,06) 
(0,05) (0,05) 
(0,05) (0,05) 
(0,02) (0,02) 
(0,03) (0,03) 
(0,18) (0,18) 

(0,02) (0,02) 
(0,04) (0,04) 

*** * 

*** * 
*** * 
*** * 

* * 
**# # 
*** * 

** * 
** * 

#** * 

** * 
*** * 
** * 

*** * 

*** * 

definitiee 4 (hbo) 

P P 
-1,72 2 

-0,02 2 
-0,05 5 
-0,24 4 

0,00 0 
0,01 1 
0,03 3 

-0,30 0 
0,06 6 

-0,02 2 
0,01 1 

st.dev. . 

(0,28)(0,28) *** 

(0,01)(0,01) *** 
(0,03) (0,03) 
(0,08)(0,08) *** 

(0,02) (0,02) 
(0,01) (0,01) 
(0,03) (0,03) 
(0,08)(0,08) *** 
(0,03)(0,03) * 
(0,03) (0,03) 
(0,01) (0,01) 

%ie%ie paragraaf 4.4 

-0,02 2 
-0,12 2 
-0,23 3 
0,03 3 
0,00 0 

-0,04 4 
-0,07 7 
0,00 0 
0,01 1 
0,27 7 
0,49 9 

1,33 3 
0,33 3 

103.966 6 
15.156 6 

-21.624 4 

(0,03) (0,03) 
(0,06)(0,06) ** 
(0,06)(0,06) *** 
(0,08) (0,08) 
(0,10) (0,10) 

(0,05) (0,05) 
(0,04)(0,04) * 
(0,04) (0,04) 
(0,02) (0,02) 
(0,03)(0,03) *** 
(0,17)(0,17) *** 

(0,02)(0,02) *** 
(0,03)(0,03) *** 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) significantie: ***  = 99%, **  = 95%, * = 90% 
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4.3.33 Indicatoren van keuzegedrag 

Hett reserveringsloon van werkzoekenden wordt geacht te variëren met hun 

zoekkostenn en hun financiële positie. Drie indicatoren worden onderzocht: (a) 

studieschuld;; {b) inwoning bij de ouders; en (V) de aanwezigheid van kinderen, 

gecombineerdd met geslacht. 

Opp voorhand wordt verwacht dat naarmate de studieschuld hoger is, de werk-

zoekendee financieel meer beperkt wordt tijdens het zoekproces. Hij is minder 

kredietwaardigg en heeft door de rentelasten hogere zoekkosten. Zijn reser-

veringsloonn zal bijgevolg lager zijn en dat mondt uit in een hogere uittredevoet. 

Tweee schuldvariabelen zijn in het model opgenomen: één die aangeeft of de 

academicuss een studieschuld had op het moment van afstuderen, en één die de 

hoogtee ervan aangeeft. Heeft de afgestudeerde een studieschuld opgebouwd, 

dann wordt het bedrag gedeeld door het netto jaarinkomen dat alumni van 

dezelfdee studierichting gemiddeld verdienen. De schuld wordt dus uitgedrukt 

inn het aantal jaren dat de academicus naar verwachting moet werken om de 

schuldd bijeen te sprokkelen. Aldus wordt de hoge schuld van een academicus 

diee veel met zijn kennis en vaardigheden kan verdienen, vergelijkbaar met de 

lagee schuld van iemand waarvan de marktwaarde van zijn kennis lager is. In alle 

gevallenn wordt een kleine negatieve coëfficiënt waargenomen; in slechts één 

gevall  (definitie 3) is het effect ook statistisch significant. De conclusie luidt 

derhalvee dat studieschuld na afstuderen waarschijnlijk geen merkbare financiële 

restrictiess oplegt aan werkzoekende academici. 

Bijj  hun ouders inwonende afgestudeerden hebben, zo blijkt uit de model-

analyses,, een aanzienlijk kleinere baanvindkans. De geschatte hazard-ratio op 

hett moment dat de zoekduur aanvangt, varieert van 1,18 tot 1,44. Het effect is 

inn alle gevallen significant. Dit resultaat kan als volgt worden geïnterpreteerd. 

Doordatt in hun levensonderhoud wordt voorzien door hun ouders, hebben 

dezee schoolverlaters lagere zoekkosten en hanteren zij een hoger reserverings-

loon.. Zij zijn dus kieskeuriger en verkleinen daardoor hun kansen op een baan. 

Ziee paragraaf 4.1 voor kanttekeningen bij een dergelijke interpretatie van de 

geschattee coëfficiënten. 
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Hett aantal kinderen wordt volgens de theorie voor kostwinners - nog altijd 

meestall  de man - geacht negatief te correleren met het reserveringsloon. Hoe 

meerr kinderen, des te groter de behoefte aan geld en des te groter de neiging 

omm vrije tijd te verruilen voor betaalde arbeid. De werkloze kostwinner met 

kinderenn heeft dus een lager reserveringsloon dan die zonder kinderen. Daar 

staatt tegenover dat voor degene die de verzorging van de kinderen op zich 

neemtt - nog altijd meestal de vrouw - vrije tijd juist waardevoller is. Hun 

reserveringsloonn is dus juist hoger. Om te toetsen of dergelijke tegengestelde 

effectenn voor mannen en vrouwen worden waargenomen, is de variabele die de 

aanwezigheidd van kinderen aangeeft gecombineerd met geslacht. De model-

schattingg geeft verschillen in de uittredevoet van mannen-zonder, mannen-met 

enn vrouwen-met ten opzichte van de referentiegroep vrouwen-zonder. Uit de 

modeluitkomstenn blijkt dat de aanwezigheid van kinderen geen neerwaarts 

effectt heeft op het reserveringsloon van mannelijke academici. Bij drie van de 

vierr definities overtreft de coëfficiënt van mannen-met die van mannen zonder 

kinderenn niet. Dat is wel zo bij definitie 4, maar dat verschil is niet significant. 

Eenn significant negatief effect, in lij n met bovenstaande hypothese, wordt wel 

waargenomenn voor vrouwen bij definitie 1 en 2. Bij definitie 3 en 4 is daarvan 

geenn sprake. Dit verschil zou verband kunnen houden met het gehanteerde 

beginpuntt van de zoekduur. Mogelijk stellen vrouwen die op het moment van 

afstuderenn zwanger zijn, de participatiebeslissing - en dus het eerste actieve 

zoekmomentt - uit tot na de bevalling. De zoekduur van deze vrouwen wordt 

inn dat geval overschat in definitie 1 en 2. Het negatieve effect van kinderen op 

dee uittredevoet is dan het logische gevolg. 

4.3.44 Arbeidsmarktomstandigheden 

RegionaleRegionale verschillen en urbanisatiegraad 

Schoolverlaterss hebben hun arbeidsmarktperspectief niet geheel in eigen hand. 

Dee vigerende arbeidsmarktomstandigheden zijn voor hen een gegeven dat van 

maandd tot maand en van regio tot regio kan verschillen. Regionale verschillen 

blijkenn zich echter volgens de modeluitkomsten nauwelijks voor te doen. In 

éénn geval - definitie 4, landsdeel oost - wordt een significant verschil waar-
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genomen;; in alle andere gevallen zijn de landsdelen noord, oost en zuid niet 

verschillendd van het westen van het land. Deze uitkomsten zijn in overeen-

stemmingg met de gedachte dat het hoogst opgeleide segment van de arbeids-

marktt eerder een landelijke dan een regionale markt vormt. De urbanisatie-

graadd van de woonplaats van de respondent (op het moment van enquêteren) 

toontt in drie van de vier gevallen geen effect op de zoekduur; alleen bij definitie 

33 wordt een significant positief effect gemeten. Deze resultaten suggereren dat 

koppelingg van afgestudeerde academici aan vacatures in Nederland waarschijn-

lij kk een 'productieproces' is met constante schaalopbrengsten. 

Matching-elasticiteiten Matching-elasticiteiten 

Schattingenn van matching-elasticiteiten voor de Nederlandse arbeidsmarkt van 

pass afgestudeerde academici kunnen uit de modeluitkomsten worden afgeleid. 

Dee coëfficiëntschattingen van het Burr-model behorend bij ln(V/U) zijn niet 

directt interpreteerbaar als elasticiteiten omdat zij - indien a2 groter is dan nul -

tijdafhankelijkk en individu-specifiek zijn. In de individueel voorspelde mediaan 

geldtt evenwel dat de elasticiteiten voor alle waarnemingen dezelfde waarde aan-

nemenn (zie Bijlage A, vergelijkingen A.12 en A.14). Derhalve wordt de mediaan 

alss evaluatiemoment van de matching-elasticiteiten gekozen. Dat moment is op 

zichh willekeurig, maar intuïtief aantrekkelijk omdat de afgestudeerden op dat 

momentt met evenveel kans wel of juist niet gekoppeld zijn aan een vacature. 

Overigenss blijken de geschatte elasticiteiten op basis van definitie 1 en 2, door 

dee zeer lage waarde van a2, nagenoeg gelijk te zijn aan de coëfficiënten in Tabel 

4.2.. In geval van definitie 3 en 4 is dat niet zo en is herleiding van de coëffi-

ciëntenn door de positieve waarden van rj2 noodzakelijk. Tabel 4.4 toont de 

geschattee matching-elasticiteiten voor de verschillende zoekduurdeflnities. Ter 

vergelijkingg worden ook de uitkomsten van het Cox-model weergegeven. 

Constantee schaalopbrengsten zijn in het model vanwege de zeer hoge correlatie 

vann de reeksen van F en U in de beschouwde periode als restrictie opgelegd. 

Dee waarden van rj  en y worden dus verondersteld tot één te sommeren. 

22 2 

Urbanisatiegraadd is, evenals het opleidingsniveau van de ouders, tot een standaard 
normalee grootheid getransformeerd (zie vorige voetnoot). 
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Volgenss Pissarides (2000, p. 6) zijn er ondertussen 'overtuigende empirische 

redenen'' om van constante schaalopbrengsten in de arbeidsmarkt matching-

functiee uit te gaan. Broersma & Van Ours (1999) laten zien dat voor acht 

westersee landen23 schattingen van rj  ongeveer 0,2-0,3 bedragen en die van y in 

dee orde van grootte van 0,6-0,8 liggen. Die schattingen zijn alle gebaseerd op 

tijdreeksentijdreeksen van geaggregeerde grootheden en hebben betrekking op het gehele 

spectrumm van opleidingsniveaus. De schattingen voor pas afgestudeerde 

academicii  in Nederland komen daarmee redelijk overeen. De gemiddelde 

waardee van 77 over acht modelschattingen met vier zoekduurdefinities en twee 

duurmodellenn bedraagt 0,17. Voor de werklozen is het gemiddelde van ;K gelijk 

aann 0,83. De schattingen behorend bij zoekduurdefinitie 3 en 4 liggen nog net 

binnenn de grenzen van de door de literatuur gegeven intervallen; bij zoekduur-

definitiee 1 en 2 liggen ze er net buiten. De schattingen zijn geheel gebaseerd op 

variatiee van V en U over een periode van 76 maanden. 

TabelTabel 4.4 Matching-elasticiteïten en bet effect van bbp-groei op de uittredevoet 

definitiee 1 
definitiee 2 
definitiee 3 
definitiee 4 

gemiddeld d 

Vacatures s 
Burr r 

0,15 5 
0,09 9 
0,20 0 
0,21 1 

0,17 7 

i(V) i(V) 
Cox x 

0,15 5 
0,11 1 
0,22 2 
0,21 1 

Werklozenn (f) 
Burr r 

0,85 5 
0,91 1 
0,80 0 
0,79 9 

Cox x 

0,85 5 
0,89 9 
0,78 8 
0,79 9 

0,83 3 

Groei i 
Burr r 

0,71 1 
0,74 4 
0,28 8 
0,39 9 

bbp p 

0,57 7 

Iproce e 
Cox x 

0,66 6 
0,69 9 
0,48 8 
0,58 8 

Bron:: SEO/Etsevier (1997-2001) 

Inn Petrongolo (2001) worden, eveneens met het Burr-model en het Cox-model, 

schattingenn gepresenteerd voor het Verenigd Koninkrijk, die variëren van 0,18 

tott 0,26 voor TJ en van 0,76 tot 0,83 voor y. De uitkomsten betreffen mannen24 

diee in het voorjaar van 1987 werkloos werden en op zoek gingen naar ander 

werk.. Deze schattingen komen vooral tot stand door variatie van V en U in 60 

regio's,, het aantal datapunten in de tijd bedraagt 9. Andere schattingen van 

Australië,, Duitsland, Finland, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de VS. 

Voorr de vrouwen in de steekproef vindt Petrongolo geen bevredigende resultaten. 
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matching-elasticiteitenn op basis van micro-analyse van werkloosheidsduren 

worden,, voor zover bekend, in de empirische literatuur niet gerapporteerd. 

Enkelee opmerkingen over het gebruik van geaggregeerde grootheden van V en 

UU in een micro-analyse van werkzoekenden uit één arbeidsmarktsegment zijn 

echterr op hun plaats. Ten eerste worden in de matchingfunctie in beginsel alle 

werkzoekendenn aan vacatures gekoppeld, niet alleen de werklozen. Door het 

opnemenn van het aantal werklozen in plaats van het eigenlijke aantal 

werkzoekenden,, waaronder zich normaliter ook werkenden bevinden, wordt de 

werkelijkee matching-elasticiteit y van werkzoekenden overschat (Broersma & 

Vann Ours, 1999). Ten tweede wordt, met het opnemen van geaggregeerde 

groothedenn V en U, verondersteld dat academici geen apart segment vormen 

opp de arbeidsmarkt en - als dat wel zo zou zijn - dat hun aandeel in V en U 

overr de beschouwde periode constant is gebleven. Dat is een sterke veronder-

stelling,, zeker in de wetenschap dat de beschouwde periode in het teken stond 

vann de overgang naar een 'kenniseconomie'. Deze overgang ging gepaard met 

eenn toenemende vraag naar hoger opgeleiden en een aanzienlijke afname van 

hett aanbod van pas afgestudeerden. Zou \n(V/U) op het lagere aggregatie-

niveauu van academisch geschoolden in werkelijkheid sneller zijn gestegen dan 

dee waargenomen geaggregeerde reeks, dan zijn de schattingen van de matching-

elasticiteitt / mogelijk te laag. Kortom: het beeld wordt door twee factoren in 

tegengesteldee richting vertekend en over het saldo valt niet veel te zeggen. 

EconomischeEconomische groei 

Inn de laatste twee kolommen van Tabel 4.4 wordt het effect weergegeven van 

dee groei van het bbp op de kans om een baan te vinden. De coëfficiënten 

kunnenn direct als elasticiteit worden geïnterpreteerd, maar dienen met 100 te 

wordenn vermenigvuldigd, omdat de in het model opgenomen variabele de groei 

inn procenten weergeeft, niet in perunages. In dit onderzoek wordt de hypothese 

gepostuleerdd dat werkgevers bij economische groei doortastender te werk gaan 

omm bestaande vacatures te vervullen. Dat wil zeggen: de marginale afruilvoet 

tussenn het aanwenden van menskracht voor personeelswerving of deelname 
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aann het productieproces verandert ten gunste van dat laatste. Bedrijven 'kopen' 

extraa productiecapaciteit op kosten van minder nauwkeurige selectie. 

Dee vacatureduur bestaat in wezen uit twee componenten: de reactietijd en de 

selectieprocedure.. Uit onderzoek van Van Ours & Ridder (1992, 1993) blijkt 

datt het grootste deel (85 a 90 procent) van de vacatureduur in beslag wordt 

genomenn door de selectieprocedure. Voor academisch geschoolden duurde in 

1986/19877 de gemiddelde selectieprocedure ruim 21 weken op een gemiddelde 

vacatureduurr van 24 weken. Wanneer de vraagzijde de selectieprocedures 

verkortt — en daar is gezien de bovengenoemde cijfers alle ruimte voor — dan 

komtt dat tot uitdrukking in een verhoging van de parameter aT die de zoek-

efficiëntiee van de werkgevers op kalender tijdstip r weerspiegelt. Het resultaat is 

eenn (tijdelijke) verschuiving van de matchingfunctie weg van de oorsprong. Met 

anderee woorden, het matchingproces wordt efficiënter: bij hetzelfde aantal 

vacaturess en werkzoekenden wordt een hogere matching-intensiteit gereali-

seerd.. Dit heeft kortere werkloosheidsduren tot gevolg: het verwachte teken 

vann de coëfficiënt in de uittredevoet is derhalve positief. 

Dee modeluitkomsten geven significante schattingen te zien van gemiddeld 0,57. 

Groeitt het bbp in een zekere maand met bijvoorbeeld 0,3 procent, wat 

overeenkomtt met een stevige economische groei van 3,6 procent op jaarbasis, 

dann neemt de uittredevoet van pas afgestudeerde academici in die maand toe 

mett 19 procent25. Vergeleken met een jaar zonder economische groei, maar bij 

vergelijkbaree arbeidsmarktspanning, is de zoekduur van pas afgestudeerde 

academicii  dan ongeveer 19 procent korter. Ook de gemiddelde tijdsduur van 

vacaturess voor academici wordt 19 procent korter. Aangenomen mag worden 

datt die tijd vooral van de selectieprocedure af zal gaan, en niet van de reactietijd 

vann sollicitanten, omdat dat laatste de kans op goede kandidaten verkleint en 

duss in het nadeel werkt van de werkgever. Om het effect van bbp-groei op de 

lengtee van de selectieprocedure te illustreren aanschouwen we de cijfers voor 

1986/19877 van Van Ours & Ridder ter hand. Zou in een jaar zonder econo-

mischee groei de selectieprocedure van academici 21 weken in beslag nemen, 

dann zou bij 3,6 procent groei de selectieprocedure 'slechts' 17 weken duren. 
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DeDe zoekduur in de tijd 

Omm een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de zoekduur in de periode 

vann beschouwing is een aparte modelschatting uitgevoerd met het Burr-model. 

Daarinn zijn de variabelen voor arbeidsmarktspanning en bbp-groei vervangen 

doorr dummyvariabelen die aangeven in welk kwartaal de zoekduur aanving. 

Alduss wordt de toestand van de arbeidsmarkt per kwartaal gemeten. De 

geschattee coëfficiënten geven voor elk kwartaal het verschil aan van de 

uittredee voet ten opzichte een referentiekwartaal. In Figuur 4.6 worden de 

uitkomstenn grafisch weergegeven. De figuur geeft het hypothetische verloop 

weerr van de mediane zoekduur van circa 600 afgestudeerden, waarvan de 

zoekduurr in het vierde kwartaal van 1994 aanving. De reeks eindigt met het 

tweedee kwartaal van 2000. Het aantal waarnemingen van zoekduren die in 

lateree kwartalen van 2000 begonnen is te gering om op basis daarvan betrouw-

baree uitspraken te doen. Uit de figuur blijkt dat bij alle definities min of meer 

hetzelfdee golvende en dalende patroon wordt waargenomen. In dat patroon 

lijkenn de pieken zich relatief vaak voor te doen in het eerste en vierde kwartaal 

enn de dalen in het tweede en derde kwartaal. Dit zou erop kunnen duiden dat 

afgestudeerdee academici niet zozeer concurrentie ondervinden van andere 

schoolverlaterss die zich op de arbeidsmarkt aanbieden, maar dat hun positie op 

dee arbeidsmarkt fluctueert met een algemeen seizoenspatroon. In het vierde 

kwartaall  van 1994 bedroeg mediane zoekduur onder definitie 1 en 3 resp. circa 

111 en 10 maanden, en onder definitie 2 en 4 respectievelijk 6 en 7 maanden. In 

dee lente van 2000, toen een conjunctureel hoogtepunt werd bereikt, vond de 

helftt van de afgestudeerden binnen 2 a 3 maanden een baan. 

Opp grond van Figuur 4.6 kan worden geconcludeerd dat de schaarste van jonge 

academici,, die in de jaren van beschouwing ontstond, goed tot uitdrukking 

komtt in de zoekduur. Als indicator van de ontwikkeling van de verhouding 

tussenn vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is de zoekduur dus een zeer bruik-

baree variabele. Het maakt bovendien niet uit welke definitie wordt gehanteerd, 

inn de ontwikkeling in de tijd worden over het algemeen dezelfde patronen 

zichtbaar. . 

25 5 
exp(0,577 * 0,3)-l=0,19. 
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FiguurFiguur 4.6 De mediane ^oekduurin de periode september '94 t/'m juni '00 (kwartalen) 
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4.44 De zoekduur  en studierichting 

I nn de modelschattingen zoals gepresenteerd in Tabellen 4.2 en 4.3 ontbreken 

dee geschatte coëfficiënten behorend bij de 59 in dit onderzoek onderscheiden 

studierichtingen.. Die coëfficiënten worden afgebeeld in Figuren 4.7 (definitie 1 

enn 2) en 4.8 (definitie 3 en 4). Voor elke studierichting wordt de mediane zoek-

duurr weergegeven van het steekproefgemiddelde van de vijf jaargangen, over 

allee verklarende variabelen met uitzondering van de variabele studierichting. De 

afgebeeldee verschillen kunnen worden geïnterpreteerd als pure 'studie-effecten', 

omdatt gecorrigeerd is voor verschillen in studentenpopulaties tussen de diverse 

studierichtingen. . 

Dee staven geven de mediaan van de zoekduur weer op grond van telkens twee 

modell  schattingen. De studies zijn in de figuren van kort naar lang gerangschikt 

opp zoekduur voor een baan op wo-niveau. Om de continuïteit van de figuren te 

benadrukkenn is de middelste studie (respectievelijk Nederlands recht en schei-

kundigee technologie) twee keer weergegeven. Het donkere gedeelte is de 

medianee zoekduur die nodig is voor een baan op minimaal hbo-niveau (volgens 

zoekduurdefinitiee 2 en 4). Het lichte gedeelte geeft aan hoeveel die mediaan 

toeneemtt indien de zoekduur eindigt met het vinden van een baan op wo-

niveauu (definitie 1 en 3). Bij studies waarvan het lichte gedeelte kort is wordt 

gg variatie waargenomen in het niveau van de gevonden banen; alumni 

vindenn bijna allemaal direct een baan op wo-niveau. Men kan dit opvatten als 

eenn pluspunt, evenals natuurlijk een korte mediaan zelf. Zie bijvoorbeeld de 

opleidingen:: tandheelkunde, geneeskunde, farmacie, notariële opleiding en de 

fiscaal-juridischefiscaal-juridische opleiding. Ook voor studies met een lange zoekduur is een 

relatieff  klein verschil (dat wil zeggen een kort licht gedeelte van de staaf) een 

gunstigg teken: de stap naar een baan op het eigen niveau wordt door afge-

studeerdenn kennelijk makkelijk gemaakt. Vergelijk in Figuur 4.7 communicatie-

wetenschapp en Franse taal- en letterkunde. Hoewel alumni van beide studie-

richtingenn ongeveer even snel een baan op wo-niveau vinden, is de stap naar 

eenn baan op het eigen niveau voor communicatiewetenschappers groter. 
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Hett is interessant om te zien of het hanteren van verschillende definities van de 

zoekduurr grote gevolgen heeft voor de rangorde van studies. Zo maakt het bij 

voorbeeldd voor tandheelkunde en wijsbegeerte/godgeleerdheid niets uit. Deze 

studiess staan bij alle vier definities op respectievelijk de eerste en de op één na 

laatstee plaats. Nadere bestudering van Figuren 4.7 en 4.8 leert dat de verschillen 

tussenn de totaalstaven soms zeer gering zijn en dat betekent dat verschuivingen 

inn de rangorde mogen worden verwacht wanneer op een andere definitie wordt 

gesorteerd.. Zou echter het globale beeld sterk veranderen, dan heeft de zoek-

duurr weinig tot geen waarde als instrument om de arbeidsmarktrelevantie van 

studiess vast te stellen. Met andere woorden, zou de ene definitie uitwijzen dat 

medische,, technische en economische opleidingen korte zoekduren hebben en 

eenn andere definitie dat juist aan talen, cultuurwetenschappen en sociale weten-

schappenn veel behoefte is, dan is het niet zinvol de arbeidsmarktrelevantie van 

opleidingenn te bepalen aan de hand van de zoekduuranalyses. 

Vergelijkingg van de vier rangordes leert dat verandering van definitie voor een 

studiee gemiddeld 6 plaatsen in de rangorde scheelt. Bijna de helft (46 procent) 

vann de studies verschuift niet meer dan drie plaatsen bij een willekeurige ver-

anderingg van definitie, 60 procent niet meer dan 5 plaatsen, 75 procent niet 

meerr dan 8 plaatsen en 95 procent niet meer dan 18 plaatsen. Het meest 

extremee geval is communicatiewetenschap: deze studie staat op de 14-de plaats 

bijj  definitie 4 en op de 47-ste plaats wanneer definitie 1 wordt gebruikt . 

Opp grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de keuze van definitie 

vann de zoekduur voor het globale beeld van arbeidsmarktrelevantie geen grote 

gevolgenn heeft. Over het algemeen verschijnen dezelfde studies boven- en 

onderaann in de rangorde. Voor het merendeel van de studies geldt dat een 

anderee definitie 5 of minder plaatsen in de rangorde scheelt. In slechts een 

enkell  geval wordt een verschuiving van meer dan 30 plaatsen waargenomen. 

Inn Bijlage B, Figuren B.l en B.2, worden cumulatieve percentages van studies afgezet 
tegenn rangordeverschillen die ontstaan bij verandering van definitie (waarbij of het 
beginpuntt of het eindpunt onveranderd blijft) . 
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FiguurFiguur 4.7 De mediaan van de ̂ oekduurper studie (maanden, definities 1 en 2) 
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FiguurFiguur 4.7 (Vervolg) De mediaan van de ^oekduurper studie (maanden, definities 1 en 2) 
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FiguurFiguur 4.8 De mediaan van de ̂ oekduurper studie (maanden, definities 3 en 4) 
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FiguurFiguur 4.8 (Vervolg) De mediaan van de ̂ oekduurper studie (maanden, definities 3 en 4) 
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4.55 Samenvatting en conclusies 

Inn dit hoofdstuk wordt de zoekduur van afgestudeerde academici onderzocht 

doorr middel van schattingen met een tweetal duurmodellen: het Burr-model en 

hett Cox-model. Beide modellen presteren volgens een grafische goodness of fit 

maatstaff  ongeveer even goed. De resultaten van het Burr-model worden in 

paragrafenn 3 en 4 gepresenteerd en besproken. 

Hett verloop van de uittredevoet (baanvindkans) in de tijd verschilt met het 

gekozenn beginpunt van de zoekduur. Kiest men het officiële moment van 

afstuderenn (de buluitreiking) dan daalt de uittredevoet vanaf dat moment 

monotoon:: in de eerste maanden heel sterk en vervolgens langzaam maar 

gestaag.. Wordt voor het eerste actieve zoekmoment gekozen, dan stijgt de 

uittredevoett aanvankelijk tot een maximum rond de vier maanden na aanvang 

vann de zoekduur, en daarna neemt de uittredevoet alleen nog maar af. Bij alle 

definitiess is dus sprake van 'hysterese' ofwel negatieve duurafhankelijkheid; bij 

sommigee definities direct na afstuderen, bij andere na verloop van enige tijd. 

Uitt de verschillen in het verloop van de uittredevoet in de eerste maanden na 

afstuderenn blijkt dat zoeken voor afstuderen een belangrijke rol speelt. In een 

analysee van werkloosheidsduren van schoolverlaters dient men zich daarvan 

rekenschapp te geven. 

Dee uittredevoet is in de analyses gespecificeerd aan de hand van twee invals-

hoekenn uit de economische theorie: de baanzoektheorie en de theorie van de 

arbeidsmarktt matchingfunctie. Drie categorieën van verklarende variabelen 

wordenn onderscheiden: (a) het aanbod van banen voor de individuele werk-

zoekende;; (b) het keuzegedrag (reserveringsloon) dat hem ertoe noopt om 

baanaanbiedingenn te accepteren dan wel verder te zoeken naar betere banen; en 

(c)(c) arbeidsmarktomstandigheden. 

Persoonskenmerkenn die het aanbod van banen sterk beïnvloeden zijn: etnici-

teit,, geslacht en leeftijd. De uitkomsten suggereren dat allochtonen en vrouwen 

opp de arbeidsmarkt van afgestudeerde academici worden gediscrimineerd. 

Oorzakenn hiervan worden in dit onderzoek niet achterhaald. De zoekduur-

analysee levert aanwijzingen op dat screening van schoolverlaters op grond van 
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indicatorenn van productiviteit plaatsvindt. Jonge leeftijd bij aanvang van de 

studiee (m.a.w. efficiënte leerweg gevolgd), hoge cijfers op de middelbare school 

enn goede prestaties op de universiteit (in termen van cijfers en studietempo) 

verkortenn de zoekduur aanzienlijk. Het opleidingsniveau van de ouders heeft 

eenn significant effect op de zoekduur naar een baan op wo-niveau. In deze 

studiee wordt verondersteld dat goed ontwikkelde sociale vaardigheden positief 

correlerenn met het ouderlijke opleidingsniveau. 

Driee indicatoren van het reserveringsloon zijn in de analyse betrokken. De 

aanwezigheidd en de hoogte van een studieschuld geven niet de door de theorie 

voorspeldee effecten op de zoekduur te zien. Bij de ouders inwonende afgestu-

deerden,, doen er langer over een baan te vinden. Dit hangt mogelijk samen met 

eenn hoger reserveringsloon als gevolg van lagere zoekkosten (doordat in het 

levensonderhoudd wordt voorzien). De invloed van de aanwezigheid van 

kinderenn in het huishouden, met tegengestelde gevolgen voor het reserverings-

loonn van enerzijds de kostwinner en anderzijds de ouder met zorgtaken, komt 

niett tot uitdrukking in de zoekduur. 

Dee arbeidsmarkt in Nederland kent met betrekking tot de zoekduur van 

afgestudeerdee academici geen regionale verschillen. Het proces dat jonge 

academicii  en vacatures bij elkaar brengt, wordt verondersteld een productie-

process te zijn met constante schaalopbrengsten. De elasticiteiten van een 

Cobb-Douglass matchingfunctie worden geschat op 0,17 voor vacatures en 0,83 

voorr werklozen. Dit zijn, voor zover bekend, de eerste schattingen van 

matching-elasticiteitenn voor de Nederlandse arbeidsmarkt, die zijn gebaseerd 

opp een micro-analyse van werkloos heidsduren. 

Dee groei van het bruto binnenlands product (bbp) blijkt ook van invloed op de 

zoekduurr van afgestudeerden. Hoe groter de groei, des te korter de zoekduur. 

Inn deze studie wordt de volgende mogelijke verklaring aangedragen. Werk-

geverss gaan bij groei doortastender te werk bij het vervullen van vacatures. Een 

veranderingg in de afruilverhouding tussen nauwkeurige selectie van personeel 

enn deelname aan het productieproces, kan ertoe leiden dat meer van de aan-

wezigee arbeidskracht wordt ingezet voor productie en minder voor personeels-

werving.. Bedrijven schaffen intern extra productiecapaciteit aan op kosten van 
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minderr nauwkeurige selectie. Door verkorting van de selectieprocedure ver-

looptt het matchingproces efficiënter en wordt bij hetzelfde aantal vacatures en 

werkzoekendenn een hogere matching-intensiteit gerealiseerd. 


