
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Van bul naar baan

Berkhout, P.H.G.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Berkhout, P. H. G. (2004). Van bul naar baan. [, Universiteit van Amsterdam]. Stichting voor
Economisch Onderzoek (SEO).

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/van-bul-naar-baan(c0db0424-4109-428f-ab93-ff4cc19705cb).html


Hoofdstukk 6 

MOBILITEI T T 

Ditt hoofdstuk beschouwt de intensiteit waarmee afgestudeerde academici in de 

eerstee jaren na afstuderen van baan wisselen. Dit wisselen van baan wordt hun 

'mobiliteit'' genoemd. De mobiliteit wordt bezien in het licht van de aanwezig-

heidd en opbouw van het theoretische concept 'specifiek kapitaal'. In de analyse 

wordtt gebruik gemaakt van een Poisson countdata model met een tijd-

afhankelijkee baanwissel-intensiteit. Mobiliteit wordt gedefinieerd als het aantal 

gerapporteerdee baanwisselingen in een zekere periode. Doordat variatie in die 

periodee wordt waargenomen, kan in de modelanalyse niet alleen worden 

gekekenn naar verschillen in de hoogte van de baanwissel-intensiteit, maar ook 

naarr verschillen in de mate waarin die intensiteit toe- of afneemt. De volgende 

onderzoeksvragenn passeren in dit hoofdstuk de revue: Welke motieven liggen 

aann baanwisselingen van jonge academici ten grondslag? Wat kenmerkt de 

mobielee en minder mobiele afgestudeerde? Wat zijn de effecten van toenemen-

dee spanning op de arbeidsmarkt? Hoe lang duurt de eerste baan? Wat zeggen 

verschillenn in mobiliteit over de diverse universitaire studies? 

Hett hoofdstuk is als volgt opgebouwd. De inleidende paragraaf geeft een 

schetss van mobiliteit in de economische theorie en terugkerende bevindingen 

inn de empirische literatuur. De theorie biedt aanknopingspunten om de relatief 

hogee mobiliteit van schoolverlaters te verklaren, door het te plaatsen in de 

contextt van beroepskeuze en investeringen in beroepsspecifieke vaardigheden. 

Inn paragraaf 6.2 volgt afbakening en definitie van de gehanteerde begrippen. 
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Hett model waarmee baan wisselingen van afgestudeerden worden geanalyseerd 

wordtt beschreven in paragraaf 6.3. In paragraaf 6.4 worden de schattings-

resultatenn gepresenteerd. Paragraaf 6.5 gaat in op verschillen tussen studie-

richtingen.. Een samenvatting en conclusies vindt men in paragraaf 6.6. 

6.11 Inleidin g 

TheorieTheorie en empirische wetmatigheden 

Mobilitei tt op de arbeidsmarkt is een containerbegrip. Men kan erbij denken aan 

migratiee en woon-werkverkeer, aan de overstap van mensen naar andere banen, 

functies,, werkgevers en bedrijfstakken, maar ook in meer algemene zin aan de 

transitiee van de een of andere toestand naar een andere, zoals bijvoorbeeld van 

werkk naar werkloosheid. In dit hoofdstuk wordt met mobiliteit de intensiteit 

bedoeldd waarmee werkende academici in de eerste jaren na afstuderen van baan 

wisselen.. De literatuur spreekt in dat geval vnajob-to-job mobility. 

Dee mobiliteit van werknemers geeft een indicatie van de flexibiliteit van de 

arbeidsmarkt;; het stelt de markt in staat aanpassingen in de werkgelegenheid te 

realiseren.. Indien werknemers regelmatig van baan wisselen dan kunnen 

bedrijvenn die het personeelsbestand willen uitbreiden of verkleinen dat doen op 

natuurlijkee wijze en tegen relatief lage kosten. Structurele veranderingen in de 

economiee kunnen hierdoor relatief eenvoudig tot stand komen. Uit de op 

Amerikaansee leest geschoeide empirie komen een drietal wetmatigheden met 

betrekkingg tot mobiliteit naar voren (Farber, 1999). Ten eerste: langdurige 

arbeidsrelatiess komen regelmatig voor. Ten tweede: de meeste nieuwe arbeids-

relatiess worden snel weer ontbonden. Deze co-existentie van langdurige en 

kortstondigee banen wordt ook wel 'dualiteit' genoemd. En ten derde: de kans 

datt een baan wordt beëindigd daalt met de anciënniteit en leeftijd van de 

werknemer.. Naast deze drie empirische wetmatigheden zijn er nog andere 

bevindingenn die regelmatig in de empirische literatuur opduiken. Zo zijn 

mannenn over het algemeen minder mobiel dan vrouwen en is de aanwezigheid 

vann kinderen niet van invloed op de mobiliteit. Verder blijkt de mobiliteit mee 

tee bewegen met de conjunctuur. Meer in het bijzonder wordt waargenomen dat 
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vacaturess een positief effect hebben op de mobiliteit en werkloosheid een 

negatieff  effect. Het effect van werkloosheid zou kleiner zijn dan het effect van 

vacatures.. Voor een uitgebreid overzicht van de empirische literatuur, zie Van 

Ophemm (1989). 

Onderzoekk toont aan dat de genoemde empirische bevindingen over het 

algemeenn ook gelden voor de arbeidsmarkt in Europa en Nederland. Van Ours 

(1990)) komt op basis van cijfers uit de jaren 70 en 80 tot de conclusie dat de 

mobiliteitt in Europese landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 

Zwedenn niet significant afwijkt van die in de Verenigde Staten. Voor Nederland 

vindtt Van Ours in die jaren wel een lagere mobiliteit. Ook Lindeboom & 

Theeuwess (1991) nemen in Nederland een groter aantal langdurige arbeids-

relatiess waar dan de VS. Voorts vinden zij aanwijzingen dat de dualiteit ook 

hierr opgeld doet. De meeste studies voor Nederland concluderen dat mannen 

minderr mobiel zijn en dat de mobiliteit afneemt met anciënniteit en leeftijd. 

Inn de theorievorming rond mobiliteit kunnen twee hoofdlijnen worden onder-

scheiden.. Ten eerste de zoektheorie, die de werkzoekende in een onzekere 

wereldd een afweging laat maken tussen de kosten en baten van zoeken en 

accepterenn van een (andere) baan. Mobiliteit is in deze modellen min of meer 

hett 'bijproduct' van de beslissing om een baan te accepteren. De zoektheorie is, 

zoalss in Hoofdstukken 3 en 4 is gebleken, uitermate geschikt om de mobiliteit 

vann werkloosheid naar werk te verklaren. Voor mobiliteit tussen banen zijn 

modellenn met search-on-the-job ontwikkeld. De tweede hoofdlijn is de theorie van 

hett specific capital. De gedachte achter dit 'specifieke kapitaal' is dat in iedere 

arbeidsrelatiee iets van waarde bestaat - een uniek surplus - dat verdwijnt op het 

momentt dat werknemer en werkgever uit elkaar gaan. Voor de hand liggende 

voorbeeldenn zijn: (a) bedrijfsspecifleke vaardigheden, en (b) de kosten die 

gepaardd gaan met de werving van een vervanger, alsmede zijn of haar zoek-

kosten.. Specifiek kapitaal is kapitaal in elke denkbare vorm. In geval van 

bedrijfsspeciflekee vaardigheden gaat het om specifiek menselijk kapitaal, bij de 

wervingskostenn gaat het om geld, denk bijvoorbeeld aan advertentie-uitgaven 

enn gederfde omzet. Een interessante interpretatie van het concept specifiek 

kapitaall  geeft Jovanovic (1979) met het idee dat ook voortschrijdend wederzijds 
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inzichtt in de kwaliteit van de arbeidsrelatie erin besloten ligt. Het specifieke 

kapitaall  neemt dan de vorm aan van informatie of kennis. 

Al ss verklarend mechanisme achter mobiliteit is niet alleen de aanwezigheid en 

ontwikkelingg van het specifiek kapitaal van belang, maar ook de verdeling ervan 

overr beide partijen36. Hoe groter het aandeel, des te minder de partij geneigd is 

dee verbintenis te beëindigen. Specifiek kapitaal is theoretisch een aantrekkelijk 

concept,, maar het is in de praktijk erg moeilijk meetbaar. Desondanks wordt 

hett in deze studie als leidraad gebruikt bij de analyse van de mobiliteit van pas 

afgestudeerdenn in de eerste jaren op de arbeidsmarkt. 

MobiliteitMobiliteit van schoolverlaters 

Schoolverlaterss leggen in het begin van de arbeidsloopbaan een relatief hoge 

mobiliteitt aan de dag. Dat volgt enerzijds uit de tweede empirische wetmatig-

heidd van Farber, namelijk dat 'de meeste nieuwe arbeidsrelaties weer snel 

wordenn ontbonden' en anderzijds uit de constatering dat mobiliteit afneemt 

mett leeftijd. Verandering van baan biedt de schoolverlater enkele in het oog 

springendee voordelen. Ten eerste is het een manier om - al werkende en tegen 

lagee kosten - informatie te vergaren over de arbeidsmarkt, over het aanbod van 

banen,, maar ook over de marktwaarde van zijn kennis en vaardigheden. Ten 

tweedee vergroot hij door in beweging te blijven zijn kans op een baan die beter 

dann zijn huidige baan aansluit bij zijn vaardigheden. 

Dee hoge initiële mobiliteit van schoolverlaters, gevolgd door een afname ervan 

opp latere leeftijd, kan worden geplaatst in het licht van investeringen in hun 

menselijkk kapitaal door middel van training-on-the-job (werkervaring)37. De 

humann capital theorie onderscheidt twee extreme vormen: algemene en speci-

fiekee vaardigheden. Bij algemene vaardigheden die academici na afstuderen nog 

kunnenn aanleren, kan men denken aan arbeidsdiscipline (op tijd komen e.d.), 

gevoell  krijgen voor hiërarchische structuren en collegialiteit. De jonge academi-

cuss ontvangt in theorie na afstuderen scholing op de werkplek, waarmee hem 

Ziee Farber, 1999, p 2460 voor een eenvoudig basismodel. 

Ditt concept kwam reeds in Hoofdstuk 5 ter sprake; voor verwijzingen naar de theorie 
ziee paragraaf 5.1. 
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dergelijkee vaardigheden worden bijgebracht. Volgens de theorie betaalt hij die 

scholingg zelf in de vorm van een loon dat lager is dan zijn productiviteit zou 

rechtvaardigen.. De investeringskosten zijn derhalve voor rekening van de 

werknemer. . 

Specifiekee vaardigheden lopen uiteen in de mate waarin zij specifiek zijn. Het 

meestt extreem zijn pure bedrijfsspecifieke vaardigheden, die maar in één bedrijf 

vann waarde zijn. Minder specifiek zijn vaardigheden die beroepsgebonden zijn 

enn waardeloos worden indien de werknemer van beroep verandert. Investeren 

inn specifieke vaardigheden is voor zowel de jonge academicus als voor werk-

geverss niet zonder risico. Zeker wanneer het om bedrij fsspecifieke vaardig-

hedenn gaat. Voor beide partijen geldt dat onzekerheid bestaat over de toekomst 

vann de arbeidsrelatie. Investeringen in bedrij fsspecifieke vaardigheden zullen 

derhalvee in deze fase van de loopbaan van de jonge academicus nog niet 

omvangrijkk zijn. Wel kan hij na schoolverlaten beginnen met investeren in 

minderr specifiek menselijk kapitaal, zoals beroepsspecifieke vaardigheden. De 

bereidheidd daartoe zal per studierichting verschillen. Voor dierenartsen en 

tandheelkundigenn ligt hun beroep vrijwel vast, maar bijvoorbeeld economen, 

wiskundigenn of politicologen kunnen met hun studie nog alle kanten op. Is de 

beroepskeuzee eenmaal gemaakt dan zijn er voor beide partijen redenen om in 

beroepsspecifiekee vaardigheden te investeren. Voor de werknemer ligt dat voor 

dee hand, maar ook de werkgever zal, méér dan in het geval van puur algemeen 

menselijkk kapitaal, daartoe bereid zijn, omdat door de beroepskeuze de kans 

datt de werknemer zijn heil op korte termijn elders zal zoeken kleiner is 

geworden.. Immers, doordat de academicus zich specialiseert neemt het aantal 

optiess buiten de huidige werkgever af. De eerste rudimentaire vormen van 

specifiekk kapitaal, dat werkgever en werknemer volgens de theorie bindt, zijn 

dann ontstaan. Pas enige tijd na afstuderen, wanneer meer zekerheid over de 

toekomstt van de arbeidsrelatie is ontstaan, wordt het voor beide partijen aan-

trekkelijkk om verder te specialiseren en te investeren in bedrij fsspecifieke vaar-

digheden.. De hoeveelheid specifiek kapitaal in een willekeurige arbeidsrelatie 

vann een afgestudeerde neemt in theorie dus toe met de jaren na afstuderen, 

doordatt het accent van training-on-the-job steeds meer op specifieke vaardig-

hedenn komt te liggen. In Figuur 6.1 wordt dat grafisch uitgebeeld. 
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FiguurFiguur 6.1 Investeringen van afgestudeerden in training-on-the-job na verloop van tijd 

beroepskeuzeberoepskeuze  tijd na afstuderen 

Figuurr 6.1 geeft weer hoe een accentverschuiving in investeringen in training-

on-the-jobb kan verklaren waarom schoolverlaters in eerste instantie vaak van 

baann en werkgever wisselen, en hun mobiliteit na verloop van tijd tot rust 

komt.. Direct na afstuderen neemt training-on-the-job de vorm aan van 

scholingg in algemene vaardigheden en na verloop van tijd komt het accent 

steedss meer te liggen op specifieke vaardigheden. Het eerste moment van 

specialisatiee is de beroepskeuze en nog weer later kan de schoolverlater zich 

verderr specialiseren in vaardigheden die in een bepaalde bedrijfstak of bij een 

bepaaldd bedrijf van pas komen. Het toenemende accent op specifieke 

vaardighedenn brengt meer specifiek kapitaal en volgens de theorie een lagere 

mobiliteitt met zich mee. Het bovenstaande suggereert dat verschillen in de 

mobiliteitt van schoolverlaters iets zeggen over de beroepskeuzemogelijkheden 

naa hun studie. De mobiliteit van alumni van studies die mensen opleiden voor 

eenn breed spectrum van beroepen zal relatief hoog zijn. Leidt een studie 

daarentegenn op tot slechts enkele beroepen, dan is de mobiliteit waarschijnlijk 

relatieff  laag. Studies die opleiden tot één beroep zijn wellicht een uitzondering 

opp deze regel. Alumni van zo'n studie hebben de beroepskeuze eigenlijk al 

gemaaktt op het moment van studiekeuze. Hun mobiliteit kort na afstuderen 

wordtt dus niet beïnvloed door het moment waarop investeringen in beroeps-

specifiekee vaardigheden hun intrede doen. 
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SchoolverlatersmobiliteitSchoolverlatersmobiliteit en de conjunctuur 

Alss investeringen in specifieke vaardigheden in de eerste arbeidsmarktjaren van 

schoolverlaterss geleidelijk op gang moeten komen, dan bevat het specifieke 

kapitaall  dat in hun arbeidsrelaties besloten ligt aanvankelijk dus ook relatief 

weinigg specifiek menselijk kapitaal. Het specifieke kapitaal bestaat dan derhalve 

voornamelijkk uit wervingskosten. Met de accentverschuiving naar scholing in 

specifiekee vaardigheden neemt het specifieke menselijke kapitaal na verloop 

vann tijd geleidelijk toe. Binnen het specifieke kapitaal van de arbeidsrelatie 

wordtt dan het specifieke menselijke kapitaal steeds belangrijker en de wervings-

kostenn steeds onbelangrijker. Figuur 6.2 geeft dat weer. 

FiguurFiguur 6.2 De samenstelling van het specifieke kapitaal in arbeidsrelaties van schoolverlaters 

100%%  — — 

Zouu de hierboven uitgebeelde samenstelling van het specifieke kapitaal gelden, 

dann speelt specifiek menselijk kapitaal een ondergeschikte rol in de banen die in 

StudieStudie & Werk in de eerste 20 maanden na afstuderen worden waargenomen. In 

datt geval domineren de wervingskosten en dat heeft in theorie gevolgen voor 

dee conjunctuurgevoeligheid van de mobiliteit van afgestudeerden. Immers, 

wervingskostenn zijn relatief hoog in een krappe arbeidsmarkt, omdat het moei-

lijkerr is om een geschikte vervanger te vinden voor het huidige personeelslid en 

hett risico van omzetderving groter wordt. Omgekeerd zijn de wervingskosten 

relatieff  laag in een ruime arbeidsmarkt. Doordat wervingskosten evenredig zijn 

aann de spanning op de arbeidsmarkt, groeit en krimpt deze component van het 

specifiekee kapitaal mee met de conjunctuur. Daar de omvang van het specifieke 
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kapitaall  in theorie omgekeerd evenredig is aan de mobiliteit, volgt daaruit een 

contracycüschee mobiliteit van schoolverlaters: ze zijn in laagconjunctuur 

mobielerr dan in hoogconjunctuur. In termen van loon voorspelt deze hypo-

thesee dat schoolverlaters in hoogconjunctuur boven op de marktwaarde van 

hunn algemene vaardigheden een hogere opslag krijgen dan in laagconjunctuur, 

omdatt het de werkgever iets waard is dat ze niet snel weer vertrekken. Volgens 

dezee hypothese moeten bij de vijf jaargangen, die bij sterk oplopende arbeids-

marktspanningg toetraden, hogere lonen en lagere mobiliteit worden waar-

genomen.. Wordt de hypothese niet verworpen dan wijkt de mobiliteit van 

schoolverlaterss van de algemeen aanvaarde gedachte dat door een positieve 

invloedd van vacatures en een negatieve invloed van werkloosheid mobiliteit met 

dee (arbeidsmarkt)conjunctuur mee beweegt. 

6.22 Baanwisselingen 

BanenBanen en baanwisselingen 

Dee pas afgestudeerden in de steekproef rapporteren hoeveel banen zij hebben 

gehadd gedurende een individueel variërende observatieperiode th die hier is 

gedefinieerdd als het aantal maanden tussen de maand van enquêteren en de 

maandd van aanvang van de eerste baan. Evenals de zoekduur wordt de obser-

vatieperiodee in discrete eenheden waargenomen. Analoog aan de zoekduur (zie 

paragraaff  3.3, Figuur 3.3) wordt de observatieperiode gelijk gesteld aan Vi 

indienn de eerste baan aanving in de maand van enquêteren. Het gerapporteerde 

aantall  banen betreft werkkringen sinds afstuderen, inclusief de baan die voor 

afstuderenn aanving en zonder onderbreking na afstuderen werd voortgezet. 

Eventuelee functiewisselingen bij dezelfde werkgever worden geteld als baan-

wisseling,, typische studentenbijbaantjes en banen van minder dan 12 uur per 

weekk blijven buiten beschouwing. De gegevens staan niet toe vast te stellen of 

dee respondent op zeker moment meer dan één baan had. Verondersteld wordt 

datt de gerapporteerde banen achtereenvolgens hebben plaats gevonden; afge-

studeerdenn hebben in deze analyse dus nooit meer dan één baan tegelijk. De 

respondentt heeft de keuze uit vier antwoorden: 0 banen, 1 baan, 2 banen en 3 
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off  meer banen. Tabel 6.1 geeft weer hoe de vijf ondervraagde jaargangen de 

vraagg beantwoordden. Van de 20.946 afgestudeerden had 3 procent in de 

tijdspannee tussen afstuderen en het moment van enquêteren geen baan. De 

helftt had één baan, 32 procent twee banen en 15 procent drie of meer. 

TabelTabel 6.1 Het aantal banen in de eerste 20 maanden na afstuderen 

00 banen 
11 baan 
22 banen 
33 of meer banen n 

steekproef f 

649 9 
10.526 6 
6.653 3 
3.118 8 

20.946 6 

populatie e 
(xlOOO) ) 

2,9 9 
48,6 6 
31,1 1 
14,6 6 

97,2 2 

% % 

3 3 
50 0 
32 2 
15 5 

100 0 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

RedenenRedenen om van baan te veranderen 

Respondentenn die aangeven twee of meer banen te hebben gehad zijn van baan 

gewisseld.. De motieven achter de gerapporteerde baanwisselingen kunnen 

verschillendd zijn. Zowel vrijwillig e als gedwongen mobiliteit38 komen in het 

gerapporteerdee aantal banen in Tabel 6.1 tot uitdrukking. Enige informatie over 

motievenn achter de baanwisselingen is weliswaar voor handen, maar een exacte 

afbakeningg van vrijwilli g en gedwongen baanwisselingen kan op grond van de 

beschikbaree gegevens niet worden gemaakt. Aan de respondenten wordt 

gevraagdd één van 10 mogelijke redenen voor hun laatste baanwisseüng aan te 

kruisen.. Zeven daarvan zijn argumenten voor vrijwillig e baanwisseüng, en twee 

daarvann (te weten 'ontslag' en 'faillissement') zijn redenen voor gedwongen 

mobiliteitt Voor een grote antwoordcategorie - 'mijn contract liep af - is niet 

mett zekerheid vast te stellen of het om een argument voor vrijwillig e dan wel 

gedwongenn baanwisseüng gaat. Soms zal het initiatief om het contract niet te 

verlengenn van de werkgever komen, maar het is ook mogeüjk dat het initiatief 

vann de werknemer komt, of dat beide partijen niet samen verder wÜlen. Ook is 

niett uitgesloten dat een langdurige arbeidsrelatie nooit de bedoeüng is geweest 

enn het contract voor de duur van een project werd aangegaan. 

38 8 Inn de literatuur wordt gesproken van respectievelijk Quits en Lay-offs. 
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I nn Tabel 6.2 worden de belangrijkste redenen van de laatste baanwisseling met 

hunn frequentie weergegeven voor de vijf jaargangen. Het blijkt dat bij 20 

procentt van de baanwisselingen van pas afgestudeerde academici in de periode 

1994-20000 het belangrijkste motief een betere aansluiting qua opleidingsniveau 

was.. Een aflopend contract was met 18 procent ook een veel voorkomende 

redenn voor jonge academici om van baan te wisselen. Beter carrièreperspectief 

wordtt ook vaak aangemerkt als belangrijkste reden. Dit motief lijk t in belang 

toee te nemen met het krapper worden van de arbeidsmarkt. Bij 9 procent sluit 

dee nieuwe baan beter aan bij de studierichting van de pas afgestudeerde. Ook 

wordtt een onprettige werksfeer nogal eens als reden opgegeven. Opmerkelijk is 

datt het salaris zelden het belangrijkste argument van baanwisseling wordt 

genoemd.. Andere redenen, zoals ontslag, faillissement, werkdruk en secundaire 

arbeidsvoorwaardenn worden vrijwel nooit aangevoerd. Ruim een kwart van 

ondervraagdenn geeft aan om 'andere redenen' van baan te zijn gewisseld. 

TabelTabel 6.2 Belangrijkste redenen voor de laatste baanwisseling (%) 

jaargang: : 

beteree aansluiting opleidingsniveau 
aflopendd contract 
meerr carrièreperspectief 
beteree aansluiting met studierichting 
onprettigee werksfeer 
hogerr salaris 
faillissement t 
ontslag g 
tee hoge werkdruk 

'94/'95 5 

23 3 
24 4 
11 1 
9 9 
6 6 
3 3 
1 1 
1 1 
0 0 

beteree secundaire arbeidsvoorwaarden 0 
anderee redenen 

n= = 

22 2 

2204 4 

'95/'966 '96/'97 

21 1 
21 1 
11 1 
8 8 
8 8 
3 3 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 

26 6 

2164 4 

21 1 
16 6 
14 4 
9 9 
8 8 
3 3 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 

27 7 

1963 3 

'97/'98 8 

17 7 
14 4 
14 4 
9 9 
9 9 
3 3 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 

33 3 

1836 6 

'98/'999 totaal 

15 5 
13 3 
17 7 
13 3 
8 8 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

28 8 

1514 4 

20 0 
18 8 
13 3 
9 9 
7 7 
3 3 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 

28 8 

9683 3 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Voortss valt op dat de motieven om van baan te wisselen in de periode van 

beschouwingg lijken te zijn veranderd met het krapper worden van de arbeids-

markt.. In de zeer krappe arbeidsmarkt van 1999-2000 worden 'opleidings-

niveau'' en 'aflopend contract' beduidend minder vaak genoemd dan in 1995— 

1996,, toen van grote krapte nog geen sprake was. Hieruit spreekt dat afgestu-
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deerdenn met de toenemende spanning op de arbeidsmarkt sneller een baan op 

niveauu vonden, waardoor 'opleidingsniveau' als baanwisselmotief wegvalt. 

Tevenss hoefden ze minder vaak als gevolg van een aflopend contract op zoek 

tee gaan naar een andere baan. 

Definities Definities 

Uitt het gerapporteerde aantal banen in Tabel 6.1 kan worden afgeleid hoe vaak 

eenn werkende afgestudeerde in ƒ, maanden van baan wisselde. Voor alle respon-

dentenn die 1 of meer banen hebben aangegeven, is het aantal baanwisselingen 

CC gelijk aan het aantal gerapporteerde banen minus één; C neemt dus de 

waardenn 0, 1 en '2 of meer' aan. Respondenten die geen baan vonden tot aan 

hett moment van enquêteren (3 procent van het totaal) worden uitgesloten van 

dee analyse. Ook de respondenten die vóór afstuderen met hun eerste baan 

begonnenn - ruim 14 honderd - blijven buiten beschouwing. De reden daarvoor 

iss dat, als gevolg van de definitie van de eerste baan39, het beëindigen van een 

dergelijkee baan vóór afstuderen per definitie is uitgesloten. Ook na afstuderen 

iss zo'n baan doordat de partijen elkaar hebben leren kennen, wezenlijk 

verschillendd van banen die na afstuderen aanvingen en wel vanaf de eerste 

maandd het risico lopen te worden beëindigd. Tot slot worden de respondenten 

diee wel banen hebben gerapporteerd, maar op het moment van ondervragen 

geenn werk hebben, ruim 800 in getal, buiten beschouwing gelaten. Hun laatste 

'baanwissel'' betreft een overgang van werk naar non-participatie, terwijl in deze 

analysee de job-to-job mobiliteit van academici centraal staat. Na verwijdering van 

waarnemingenn door ontbrekende gegevens, blijven 15.957 afgestudeerden over 

waarvann het aantal baanwisselingen en de lengte van de observatieperiode ti 

bekendd is. 

Tabell  6.3 toont de frequentie van de drie waarden die C kan aannemen en 

tevenss voor elke waarde van C het gemiddelde en de standaard deviatie van /,. 

Uitt de tabel blijkt dat, zoals mag worden verwacht, het aantal gerapporteerde 

baanwisselingenn toeneemt met de lengte van de observatieperiode. 

Dee 'eerste baan' is gedefinieerd als de eerste baan waarin de respondent na afstuderen 
werkzaamm was. Deze baan kan zijn aangevangen voor afstuderen. 
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TabelTabel 6.3 Het aantal baanwisselingen en de observatieperiode 

00 baanwisselingen 
11 baanwisseling 
22 of meer baanwisselingen 

steekproef f 

8.093 3 
5.311 1 
2.553 3 

15.957 7 

observatieperiodee U 

gemiddelde e 

15,7 7 
18,1 1 
18,8 8 

17,0 0 

standaard d 
deviatie e 

6,3 3 
5,2 2 
5,2 2 

5,9 9 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Figuurr 6.3 geeft de frequentieverdeling van de observatieperiode /; weer. 

Gemidde ldd duurt ti 17 maanden, de standaard deviatie bedraagt 5,9 maanden. 

V o orr 75 procent van de waarnemingen ligt /, tussen 12 en 24 maanden. De 

waargenomenn variatie in ti zal, in combinatie met het aantal door de respondent 

gerapporteerdee banen in die periode, worden gebruikt om uitspraken te doen 

overr de mate waarin de mobiliteit van afgestudeerden met het verstrijken van 

dee tij d verandert. 

FiguurFiguur 6.3 Frequentieverdeling van de observatieperiode t (in maanden) 

20% % 

15% % 

10% % 

5% % 

0% % 

gemiddelde=17,0 0 
standaardd deviatie=5,9 

NN = 75,0 duizend 
n=15.957 7 

11 6 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

18 8 2-1 1 30 0 
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6.33 Model 

Stell  dat in de arbeidsrelatie van een afgestudeerd academicus een hoeveelheid 

specifiekk kapitaal K besloten ligt en dat een hoeveelheid SK daarvan in de vorm 

vann loon aan hem wordt uitgekeerd. Tevens ontvangt hij de marktwaarde W0 

voorr zijn niet-specifieke menselijk kapitaal. Zijn huidige loon W kan dan 

wordenn geschreven als: 

WW = WQ+ÖK (6.1) 

Dee academicus ontvangt met intensiteit ju baanaanbiedingen van buiten af, 

gepaardd gaande met een loon ter hoogte IV=WQ+G>, waarbij co een willekeurige 

trekkingg is uit een zekere loonverdeling F{oS) met verwachting nul. De academi-

cuss blijf t bij zijn huidige werkgever als het geboden loon w lager of gelijk is aan 

zijnzijn huidige loon W, hij verlaat zijn huidige baan indien het hoger is. De kans 

datt hij een baanaanbod van buitenaf accepteert is dan gelijk aan: 

P(ö>> >ÖK) = 1 - F(SK) (6.2) 

Uitt (6.2) blijkt dat werknemers minder mobiel zijn naarmate hun aandeel Sin K 

groterr is, en naarmate K zelf groter is. De intensiteit waarmee werknemers van 

baann wisselen is gelijk aan: 

¥¥ =  ju[\-F{ÖK)\ (6.3) 

Dee baanwissel-intensiteit y/ heeft daarmee, analoog aan de uittredevoet van 

werkloosheidd naar werk (zie paragraaf 3.2, vergelijking 3.5), een eenvoudig 

theoretischh fundament. In (6.3) wordt het baanwisselgedrag van een werkend 

individuu verklaard uit het aanbod van banen, de onderhandelingskracht S en 

hett investeringsgedrag dat leidde tot specifiek kapitaal K. In ju kan men 

variabelenn onderbrengen die het aanbod van banen beïnvloeden, zoals de 

spanningg op de arbeidsmarkt, zoekgedrag van werkgevers en de aantrekkelijk-

heidd van de werknemer voor andere werkgevers. De tweede term (Ï—F(SK)) 

weerspiegeltt zowel het specifieke kapitaal van de huidige koppeling van werk-

nemerr en werkgever als de verdeling ervan over beide partijen. Het empirisch 

identificerenn van de afzonderlijke componenten van (6.3) is in de praktijk niet 
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mogelijkk omdat de drie parameters ju> 8 en K niet (kunnen) worden waarge-

nomen.. De theoretische structuur van de baanwissel-intensiteit in (6.3) kan 

wordenn gebruikt om de geschatte coëfficiënten van regressoren te voorspellen. 

Zoo kan worden afgeleid dat toenemende spanning op de arbeidsmarkt twee 

effectenn heeft. Zowel het banenaanbod fj. als het werknemersdeel öK nemen 

mett de arbeidsmarktspanning toe, maar in theorie blijf t per saldo het effect op 

if/if/  ongewis, omdat een toenemende // een positief effect heeft en een grotere öK 

eenn negatief effect. Daarbij zij opgemerkt dat het werknemersdeel ÖK toeneemt 

doorr zowel een toename van onderhandelingskracht ö als van het specifieke 

kapitaall  K zelf. Dat mobiliteit positief correleert met arbeidsmarktspanning, 

zoalss in de literatuur regelmatig wordt beweerd, suggereert dat het banen-

aanbod-effectt overheerst. Zou voor schoolverlaters een negatieve correlatie 

bestaan,, zoals in paragraaf 6.1 werd betoogd, dan overheerst het kapitaal-effect. 

I nn paragraaf 6.4.3 komen we hier op terug. 

Dee cruciale rol die het loon in het model krijgt komt op het eerste gezicht niet 

overeenn met de bevinding in Tabel 6.2, dat salaris zelden door startende 

academicii  als belangrijkste reden van baanwisseling wordt genoemd. Maar dat 

will  nog niet zeggen dat het beschreven model dan ook niet het juiste instru-

mentt is om hun mobiliteit mee te onderzoeken. Een belangrijk baanwissel-

motieff  zoals een betere aansluiting van de nieuwe baan op de opleiding (qua 

niveauu en richting) van de baanwisselaar, zal normaal gesproken gepaard gaan 

mett een hoger loon. De respondent geeft in dergelijke gevallen zijn argumenten 

eigenlijkk alleen een andere naam. Meer ongrijpbare argumenten, zoals werksfeer 

enn gepercipieerd carrièreperspectief, zijn - met de theorie van de compenseren-

dee loonverschillen40 in het achterhoofd - eveneens in geld uit te drukken. Ziet 

menn ze als een uiting van de mate waarin een persoon past in de bedrijfs-

cultuur,, dan zijn ze specifiek voor elke willekeurige koppeling van werkgever en 

werknemer,, en kan hun financiële equivalent in wezen tot het specifieke 

kapitaall  worden gerekend. Het model ondeent zijn kracht dus voor een 

belangrijkk deel aan de brede interpreteerbaarheid van het concept specifiek 

kapitaal. . 

Ziee Rosen (1986) 
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Dee baanwissel-intensiteit van een werkende afgestudeerde / wordt aangeduid 

met: : 

^ .=exp(* - ; /?)) (6.4) 

waarbijj  x, een vector van variabelen is, waaronder de constante. Wordt y/ 

vermenigvuldigdd met de lengte van een voldoende klein tijdsinterval h dan 

resulteertt de kans dat baanwisseling in dat tijdsbestek plaatsvindt. Veronder-

steldd wordt dat de kans op meer dan één baanwisseling in dat kleine tijdsbestek 

verwaarloosbaarr is en dat aantallen baanwisselingen in twee niet overlappende 

tijdsintervallenn onafhankelijk zijn. Onder deze veronderstellingen is het aantal 

baanwisselingenn in een willekeurige tijdspanne r Poisson verdeeld en is de 

baanwissel-intensiteitt t//,{f) in tijdsinterval t gelijk aan zy/,. De baanwissel-

intensiteitt is dan echter constant in de tijd en dat betekent dat afnemende 

mobiliteitt van schoolverlaters, die zich na verloop van tijd nestelen op de 

arbeidsmarkt,, er niet mee kan worden beschreven. Om die mogelijkheid toe te 

latenn wordt verondersteld dat de tijdschaal /waarin de baanwisselingen worden 

waargenomenn — de eerder gedefinieerde observatietijd — een monotone 

transformatiee is van die van het onderliggende Poisson-proces: 

/ ;=r 1/tx<< ay=cxp(^>) (6-5) 

Mett de bovenstaande specificatie van a wordt heterogeniteit van individuen 

toegestaan.. Bij a>\ gaat de werkelijke tijd /langzamer dan die van het Poisson-

proces,, bij a<\ sneller. In het eerste geval is sprake van positieve tijdafhanke-

lijkheid,, dat wil zeggen dat de kans op baanwisseling met de tijd toeneemt. In 

hett laatste geval is sprake van negatieve tijdafhankelijkheid: de kans op baan-

wisselingg neemt dan met de tijd af. De kans dat het waargenomen aantal 

baanwisselingenn C, in een tijdspanne ter lengte van /, maanden gelijk is aan k is 

nuu gelijk aan: 

== k, (j) =  )*«TH,,-/f' ) a[s k=0 Qf , ((. 6a) 

k\ k\ 

P(C,-- =2 of meer' | /,-) = 1 - (1 + y/t tf
{) exp ( - yV;

a ' ) (6.6b) 



158 8 HoofdstukHoofdstuk 6 

Hett model beschreven in de vergelijkingen (6.1) t /m (6.6b) geeft de relatie weer 

tussenn (C,-, ts ) en vectoren van verklarende variabelen x, en $. Parameters van 

hett model zijn /?en y Merk op dat / i n het model alleen kan worden geschat bij 

dee gratie van variatie in /y. De likelihoodfunctie waarvan optimalisering leidt tot 

schattingenn van J3 en /, wordt weergegeven in Bijlage A, sectie 2. 

DuurDuur van de eerste baan 

Mett behulp van het hierboven beschreven model kan de verdelingsfunctie van 

dee duur Bt van de eerste baan worden bepaald. Immers, B, is de tijd die men 

vanaff  aanvang van de eerste baan moet wachten tot de eerst volgende 

baanwisseling.. Dat wil zeggen dat de kans dat B,>/ gelijk is aan de kans dat zich 

null  baanwisselingen voordoen in periode /. Ofwel: V(B:>t) - P(C = 0 \ t) en 

daaruitt volgt: 

P(B,, > /) = P(C = 0 | 0 = e x p ( - ^a ) = 1 - F(/) (6.7) 

Dee dichtheidsfunctie kan door middel van differentiatie daaruit worden 

afgeleid.. De duur van de eerste baan volgt de Weibull verdeling. In het speciale 

gevall  dat a = 1 is de duur van de eerste baan exponentieel verdeeld. 

ModelspeciRcaModelspeciRca tie 

Dee parameters van het model, /? en y, geven verschillen weer in respectievelijk 

dee hoogte van de baanwissel-intensiteit en mate waarin die intensiteit in de tijd 

vanaff  aanvang van de eerste baan verandert. Negatieve tijdafhankelijkheid van 

dee baanwissel-intensiteit kan in het licht van de achterliggende theorie van 

mobiliteitt worden gezien als een aanwijzing dat het specifieke kapitaal accumu-

leertt naarmate de jonge academicus het moment van afstuderen verder achter 

zichh laat. 

Variabelenn die individuele verschillen in baanwisselgedrag verklaren, kunnen 

wordenn gezocht in: (o) persoonskenmerken en (b) arbeidsmarktomstandig-

heden.. Tot de persoonskenmerken worden gerekend: leeftijd, geslacht in 

combinatiee met de aanwezigheid van kinderen in het huishouden, en etniciteit. 
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Eenn drietal indicatoren van menselijk kapitaal wordt in het model opgenomen: 

studieprestatiess (tentamencijfers), studierichting, en het opleidingsniveau van de 

ouders.. Tot de categorie arbeidsmarktomstandigheden behoren: woonregio, 

urbanisatiegraadd van de woonplaats, arbeidsmarktspanning en de bedrijfstak 

waarinn de respondent bij aanvang van de observatieperiode werkzaam is. All e 

genoemdee variabelen worden opgenomen in de vector *;  in (6.4) ter verklaring 

vann de hoogte van de baanwissel-intensiteit. Arbeidsmarktspanning \n(V/U) 

enn alle variabelen die persoonskenmerken uitdrukken, met uitzondering van 

studierichting,, bepalen vector % in (6.5) en verklaren aldus in het model de tijd-

afhankelijkheidd van de baanwissel-intensiteit. 

6.44 Schattingsresultaten 

Tabell  6.4 geeft de schattingsresultaten weer. De geschatte coëfficiënten worden 

onderr /? en /weergegeven met daarnaast cursief en tussen haakjes de standaard 

deviatie.. Significantieniveaus worden door middel van aanduidingen met één, 

tweee of drie sterren aangegeven. Een negatieve j3 coëfficiënt impliceert dat een 

toenamee van de bijbehorende variabele de intensiteit waarmee afgestudeerde 

academicii  van baan wisselen verkleint; een positieve coëfficiënt vergroot die 

intensiteit.. Een negatieve y coëfficiënt wil zeggen dat een toename van de bij-

behorendee variabele een snellere afname van de baanwissel-intensiteit tot 

gevolgg heeft. Bij een positieve /geldt het omgekeerde. 

Dee modeluitkomsten worden in een aantal afzonderlijke paragrafen besproken. 

Inn paragraaf 6.4.1 wordt aan de hand van de modelschattingen de mobiliteit en 

duurr van de eerste baan beschreven voor de gemiddelde academicus. Paragraaf 

6.4.22 gaat in op de invloed van persoonskenmerken, paragraaf 6.4.3 op arbeids-

marktomstandigheden.. Verschillen in mobiliteit van alumni van de 59 studies 

wordenn besproken in paragraaf 6.5. 
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TabelTabel 6.4 Mobiliteit van afgestudeerden: schattingsresultaten 

variabele e 

constante e 

Persoonskenmerken Persoonskenmerken 
leeftijdd bij afstuderen 
mann zonder kinderen (t.o.v. vrouw ponder) 
mann met kinderen (t.o.v. vrouw ponder) 
vrouww met kinderen (t.o.v. vrouw ponder) 
allochtoon;; subjectief (t.o.v. autochtoon) 
gemiddeldd tentamen cijfer 
opleidingsniveauu ouders (standaard normaal) 
hett effect van 59 studies 

Arbeidsmarktomstandigheden Arbeidsmarktomstandigheden 
arbeidsmarktspanning41:: InV/U 
noordd (t.o.v. west) 
oostt (t.o.v. west) 
zuidd (t.o.v. west) 
urbanisatiegraadd (standaard normaal) 

onderwijss (t.o.v. overheid) 
zakelijkee dienstverlening (t.o.v. overheid) 
financiëlee instellingen (t.o.v. overheid) 
zorgg (t.o.v. overheid) 
industriee (t.o.v. overheid) 
overigg (t.o.v. overheid) 

aantall  (gewogen) observaties 
loglikelihood d 

^voorspeldd in het steekproefgemiddelde 

aa voorspeld in het steekproefgemiddelde 

^ e x ] ] 

P P 
0,04 4 

0,00 0 
0,28 8 

-0,21 1 
-0,34 4 
0,01 1 

-0,42 2 
-0,04 4 

3<y/?) ) 

st.dev. . 

(1,10) (1,10) 

(0,03) (0,03) 

(0,11)(0,11) ** 
(0,48) (0,48) 
(0,45) (0,45) 
(0,29) (0,29) 
(0,08)(0,08) *** 
(0,05) (0,05) 

%ie%ie paragraaf 6.5 

-0,55 5 
-0,15 5 
-0,01 1 
-0,03 3 
0,00 0 

-0,09 9 
-0,31 1 
-0,03 3 
0,09 9 

-0,05 5 
0,05 5 

15.957 7 
-14.712 2 

0,07 7 

(0,08)(0,08) *** 
(0,05)(0,05) *** 
(0,03) (0,03) 
(0,03) (0,03) 
(0,01) (0,01) 

(0,04)(0,04) ** 
(0,04)(0,04) *** 
(0,05) (0,05) 
(0,05)(0,05) * 
(0,05) (0,05) 
(0,04) (0,04) 

ör=ex x 

r r 
-1,40 0 

0,02 2 
-0,20 0 
0,13 3 
0,06 6 
0,00 0 
0,13 3 
0,01 1 

0,20 0 

0,76 6 

piz'r) piz'r) 
st.dev. . 

(0,46)(0,46) *** 

(0,01) (0,01) 
(0,05)(0,05) *** 

(0,21) (0,21) 
(0,16) (0,16) 
(0,12) (0,12) 
(0,03)(0,03) *** 
(0,02) (0,02) 

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

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

41 1 
Natuurlijkee logaritme van de gemiddelde VI [/-ratio over de individuele observatie-
periode. . 
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6.4.11 Mobilitei t en baanduur  van de gemiddelde afgestudeerde 

Allereerstt wordt aan de hand van de modeluitkomsten een beeld geschetst van 

dee mobiliteit van de gemiddelde afgestudeerde in de periode 1994-2000. In het 

steekproefgemiddelde,, waar alle verklarende variabelen x en ^ hun gewogen 

gemiddeldee waarde aannemen, geldt dat ^ 0 , 07 en o=0,76. Op basis van deze 

schattingenn kan het verloop van de baanwissel-intensiteit van de gemiddelde 

werkendee pas afgestudeerde academicus worden berekend. Figuur 6.4 geeft dat 

grafischh weer. 

FiguurFiguur 6.4 De baanwissel-intensiteit bij verloop van tijd (in het steekproefgemiddelde) 

0,10 0 

0,088 V 

0,066 V 

0,044 " ~~ __ 

0,02 2 

0,000 I < 1 ' 1 

00 6 12 18 24 

maandenn na aanvang eerste baan 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Hett blijkt dat de baanwissel-intensiteit bij aanvang van de eerste baan ongeveer 

0,099 bedraagt. Doordat a < 1 neemt de baanwissel-intensiteit met de tijd af. Na 

tweee jaar is de intensiteit naar schatting 0,035. Om deze uitkomsten makkelijker 

tee kunnen interpreteren, kan men een tijdsbestek van een maand beschouwen 

alss een 'voldoende klein tijdsinterval' zoals genoemd in definitie (6.4). In dat 

gevall  kan de intensiteit worden gelezen als een kans per maand. Volgens de 

modeluitkomstenn is de kans dat de eerste baan in de eerste maand wordt 
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verruildd voor een andere ongeveer 9 procent. In de eerste maanden neemt die 

kanss relatief snel af tot ongeveer 5 procent na een half jaar. Vervolgens neemt 

dee kans geleidelijk verder af tot 3,5 procent na twee jaar. Schattingen van de 

uitstroomintensiteitt uit een baan naar een andere baan voor Nederland in 1993 

wordenn gegeven door Hebbink et al. (1996). Die studie is echter gericht op de 

mobiliteitt van oudere werknemers. Hebbink et al. vinden een met leeftijd 

monotoonn dalende uitstroomintensiteit, die ongeveer 0,05 bedraagt bij werk-

nemerss van 35 jaar en 0,001 bij 60-jarigen. De baanwissel-intensiteit van afge-

studeerdenn academici - variërend van 0,09 tot 0,035 in de eerste twee jaar na 

aanvangg van de eerste baan - sluit qua orde van grootte aan bij de schattingen 

vann Hebbink et al. 

Dee duidelijk afnemende baanwissel-intensiteit kan in het licht van het theore-

tischh model worden gezien als een aanwijzing dat het specifiek kapitaal groeit 

vanaff  het moment dat de academicus in zijn eerste baan begint. Men kan 

daarbijj  denken aan het voortschrijdend wederzijds inzicht in de kwaliteit van de 

arbeidsrelatie,, maar ook aan investeringen in niet-algemene vaardigheden van 

dee academicus. De mate waarin de baanwissel-intensiteit in de tijd afneemt 

(or=0,76)) is in dezelfde orde van grootte als de geschatte Weibull-parameter 

ör=0,877 van Lindeboom & Theeuwes (1991), die baanduren in Nederland in het 

middenn van de jaren 80 analyseren. 

Aann de hand van de modelschattingen kan worden afgeleid hoe lang de eerste 

baann van de gemiddelde academicus na afstuderen duurt. In Figuur 6.5 wordt 

dee survivalfunctie in het steekproefgemiddelde weergegeven. Het blijkt dat na 

eenn half jaar ongeveer 75 procent van de banen nog voortduurt. De mediaan 

vann de duur van de eerste baan wordt geschat op anderhalf jaar. Na 4 jaar duurt 

nogg 25 procent van de banen voort en na 10 jaar is volgens de modeluitkom-

stenn 5 procent van de afgestudeerden nog werkzaam in de eerste baan na 

afstuderen.. Gemiddeld duurt de eerste baan van de doorsnee pas afgestudeerde 

volgenss de modelschatting bijna 3 jaar. 
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FiguurFiguur 6.5 De survivaljunctie van de eerste baan na afstuderen (in het steekproefgermddelde) 

100%% i 
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50%% \ v 

25%% ^ " ^ - ^ ^ 
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jarenn na aanvang eerste baan 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Opgemerktt dient te worden dat Figuur 6.5 is geschat op basis van informatie 

overr baanwisselingen in gemiddeld de eerste 17 maanden na aanvang van de 

eerstee baan. Het verloop van de functie na deze periode tot aan het tiende jaar 

iss in feite een extrapolatie van de opgelegde functionele vorm. Het geschatte 

verloopp is mogelijk onzuiver omdat de truncatiegrens van waarneming relatief 

kortt na aanvang van de eerste baan ligt. De periode van 17 maanden is zelfs 

korterr dan de geschatte mediane baanduur van 18 maanden, wat overeen komt 

mett het feit dat iets meer dan de helft van de afgestudeerden nul baanwisse-

lingenn rapporteren. Dit kan worden vergeleken met de situatie waarin, in plaats 

vann baanwisselingen, de duur van de eerste baan wordt waargenomen. Als de 

mediaann van baanduren ligt bij 18 maanden en waarneming bij 17 maanden 

wordtt getrunceerd, dan is het informatieverlies relatief groot. Schattingen van 

eenn duurmodel zouden zijn gebaseerd op een meerderheid van onvolledige 

waarnemingen. . 
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6.4.22 Mobilitei t en persoonskenmerken 

Eenn blik op Tabel 6.4 leert dat relatief weinig van de opgenomen variabelen 

eenn verklaring bieden voor de waargenomen verschillen in mobiliteit. Het 

hebbenn van kinderen speelt geen rol bij mobiliteit van jonge academici. 

Mannenn met kinderen 2ijn niet verschillend van mannen zonder kinderen42, en 

vrouwenn met kinderen niet verschillend van vrouwen zonder. Ten opzichte van 

vrouwenn (zonder kinderen) blijken mannen (zonder kinderen) meer mobiel en 

tegelijkertijdd neemt die mobiliteit met de tijd sneller af. Het in Tabel 6.4 

weergegevenn verschil geldt echter alleen voor afgestudeerden zonder kinderen. 

Maarr gezien het feit dat de grote meerderheid van de afgestudeerden in de 

steekproeff  nog geen kinderen heeft en de aanwezigheid van kinderen er 

kennelijkk niet toe doet, kan op grond hiervan worden geconcludeerd dat 

mannenn en vrouwen verschillende mobiliteit vertonen na het verlaten van de 

universiteit.. Tussen allochtonen en autochtonen worden geen verschillen in 

mobiliteitt waargenomen. De betere studenten, dat wil zeggen zij die met hoge 

tentamencijferss afstudeerden, zijn in de eerste jaren relatief minder mobiel, 

maarr de afname van de intensiteit waarmee ze van baan wisselen is minder 

sterk.. Sociale vaardigheden, voor zover ze (kunnen) worden gemeten met het 

ouderlijkee opleidingsniveau, vertonen geen correlatie met mobiliteit na afstu-

deren. . 

6.4.33 Mobilitei t en arbeidsmarktomstandigheden 

Arbeidsmarktomstandighedenn zijn verschillend in tijd en plaats en dus variabel 

voorr individuele afgestudeerden. In het model is de landelijke arbeidsmarkt 

verdeeldd in vier regio's: noord, oost, zuid en west. De modeluitkomsten sugge-

rerenn dat afgestudeerde academici in Noord-Nederland beduidend minder vaak 

vann baan wisselen dan afgestudeerden in West-Nederland. In het oosten en het 

zuidenn van Nederland is de mobiliteit van jonge academici niet anders dan in 

hett westen. De bedrijfstak waarin de academicus bij zijn eerste baan werkzaam 
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is,, is volgens de modeluitkomsten van invloed op zijn mobiliteit. Vergeleken 

mett de sector overheid wisselen afgestudeerde academici in de sectoren 

onderwijss en zakelijke dienstverlening minder snel van baan; in de sector zorg 

wisselenn ze sneller van baan. 

Arbeidsmarktspanningg wordt uitgedrukt in de ratio van vacatures V en werk-

lozenn 17. Omdat de afgestudeerden gedurende een individueel variërende 

observatieperiodee worden waargenomen, is voor elke waarneming het gemid-

deldee bepaald van de maandelijkse K/[/-ratio's over de observatieperiode. De 

natuurlijkee logaritme van dat gemiddelde is als variabele in het model opge-

nomen.. Aan de hand van de geschatte coëfficiënten kan de arbeidsmarkt-

spanning-elasticiteitt p van de mobiliteit worden berekend43. Die elasticiteit geeft 

weerr hoe afgestudeerden in hun mobiliteitsgedrag reageren op een verandering 

inn de spanning op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen, de elasticiteit geeft aan in 

welkee richting en in welke mate de mobiliteit verandert indien de arbeidsmarkt-

spanningg marginaal toe- of afneemt. 

Dee elasticiteit weerspiegelt in theorie (zie paragraaf 6.3, pagina 156) de som van 

tweee tegengestelde effecten: enerzijds een verandering in de intensiteit waarmee 

banenn worden aangeboden, en anderzijds een verandering in de omvang van 

hett specifieke kapitaal en een wijziging in de verdeelsleutel 8 als gevolg van 

veranderdee onderhandelingsposities van vraag- en aanbodzijde. Is de elasticiteit 

positieff  dan suggereert dat dominantie van het banenaanbod-effect; is zij 

negatieff  dan overheerst de extra bindende werking van het specifieke kapitaal. 

Omdatt \n(V/U) ook in a is opgenomen, is elasticiteit p afhankelijk van zowel 

hett tijdstip na aanvang van de eerste baan als van de arbeidsmarktspanning 

V/UV/U zelf. Dat betekent dat de reactie van afgestudeerden op een verandering 

inn arbeidsmarktspanning niet alleen anders kan zijn in een ruime of krappe 

arbeidsmarkt,, maar ook met de anciënniteit kan veranderen. 

Wald-toets:: X2(\)=0,94; p=0,33 
Ziee Bijlage A2, vergelijking A.22 
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FiguurFiguur 6.6 De arbeïdsmarktspanning-elasticiteit bij verschillende waarden van V/ U 

2,55 jaar na aanvang 
eerstee baan 

22 maanden na 
aanvangg eerste baan 
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vacaturess per werkloze V / U 

Bron:: SEO/Elsev ier (1997-2001) 

Inn Figuur 6.6 wordt de arbeidsmarktspanning-elasticiteit p grafisch weerge-

gevenn voor verschillende waarden van de V/ U-ratio. Omdat p afhangt van het 

momentt na aanvang van de eerste baan, worden bandbreedtes aangegeven 

doorr p weer te geven voor 2 maanden en 2,5 jaar na aanvang van de eerste 

baan.. Voor 99 procent van de respondenten ligt het moment van enquêteren 

tussenn deze twee grenzen. De pijl geeft aan in welke richting de lij n beweegt 

mett het verstrijken van de tijd. De berekende elasticiteiten gelden voor een 

gemiddeldee afgestudeerde. 

Dee V/ [/-ratio bedroeg in september 1994 ongeveer 0,10 en nam daarna 

gestaagg toe tot 1,20 in de zomer van het jaar 2000. Figuur 6.6 geeft de 

elasticiteitt weer voor waarden van de V/U-ratio waar de afgestudeerden in de 

steekproeff  in de praktijk mee te maken kregen. Uit de figuur blijkt dat de 

elasticiteitt vrijwel altijd negatief is en toeneemt (dichter tot nul nadert) met 

oplopendee spanning op de arbeidsmarkt. Naarmate afgestudeerden het 

momentt van aanvang van de eerste baan verder achter zich laten, wordt de 

kanss groter dat de elasticiteit van teken omslaat. Toenemende arbeidsmarkt-

spanningg leidt dan tot hogere mobiliteit. Om van teken om te slaan in het 

",---

o,o o 

-0,2 2 
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weergegevenn interval van VIU-waarden moet de jonge academicus meer dan 

188 maanden van het moment van aanvang van zijn eerste baan verwijderd zijn. 

Mett andere woorden: pas na meer dan anderhalf jaar in zijn eerste baan 

gewerktt te hebben bestaat de kans dat een pas afgestudeerd academicus 

mobielerr wordt als gevolg van toenemende arbeidsmarktspanning. 

Illustratieff  voor de mobiliteit van afgestudeerden bij verschillende niveaus van 

arbeidsmarktspanningg is de verwachte baanduur van de eerste baan, aangeduid 

alss E ^ ) . In Tabel 6.5 wordt E(Bj) voor drie waarden van Vf U getoond, onder 

dee voorwaarde dat de eerste baan niet langer dan resp. 12, 18 en 24 maanden 

duurt.. De gekozen waarden van V/U stellen lage (0,10), gemiddelde (0,40) en 

hogee (1,20) arbeidsmarktspanning voor in de periode van beschouwing. Uit de 

tabell  blijkt dat de gemiddelde duur van de eerste baan, gegeven dat die baan 

niett langer dan een 1 jaar duurt, toeneemt van 4 maanden bij lage spanning 

naarr 6 bij hoge spanning. Ook bij eerste banen die niet langer dan anderhalf of 

tweee jaar duren loopt de gemiddelde duur op met arbeidsmarktspanning. 

TabelTabel 6,5 Conditionele duur van de eerste baan bij drie niveaus van arbeidsmarktspanning 

V/UV/U W a 

0,100 0,16 0,58 
0,400 0,07 0,76 
1,200 0,04 0,96 

E(Bii  | < 12 mnd) E(£t | < 18 mnd) E(Bi | <24 mnd) 

44 maanden 6 maanden 7 maanden 
55 maanden 7 maanden 9 maanden 
66 maanden 8 maanden 10 maanden 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Dee modeluitkomsten geven aan dat de baanwissel-intensiteit van jonge acade-

micii  afneemt als de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt. Zij zijn dus minder 

mobiell  in een krappe dan in een ruime arbeidsmarkt. Dit resultaat komt niet 

overeenn met heersende gedachte dat mobiliteit van werknemers over het 

algemeenn meebeweegt met de conjunctuur. In paragraaf 6.1 werd geopperd dat 

hett contracyclische karakter van de mobiliteit van pas afgestudeerde academici 

eenn aanwijzing is voor de hypothese dat het specifieke kapitaal in hun arbeids-

relatiess kort na afstuderen voornamelijk bestaat uit (conjunctuurgevoelige) 

wervingskostenn en dat specifiek menselijk kapitaal nog een ondergeschikte rol 
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speelt.. In termen van het theoretisch model impliceert deze uitkomst dat het 

effectt van een groter banenaanbod als gevolg van toenemende arbeidsmarkt-

spanningg wordt overheerst door de groei van het specifieke kapitaal en het 

daaruitt voortvloeiende hogere loon. In tijden van schaarste aan gekwalificeerd 

personeell  nemen werkgevers kennelijk geen risico met de jonge academici die 

zijj  hebben weten aan te trekken. Hun van nature hoge mobiliteit wordt door 

middell  van hoge lonen aan banden gelegd. Zij ontvangen in hoogconjunctuur 

bovenn op de marktwaarde van hun algemene vaardigheden een grotere opslag. 

Voortss wordt opgemerkt dat, zoals Figuur 6.6 laat zien, de elasticiteit toeneemt 

naarmatee de schoolverlater het moment van afstuderen verder achter zich laat: 

dee elasticiteit wordt met de tijd bij steeds lagere waarden van V/U positief. 

Bijvoorbeeld:: 5 jaar na aanvang van de eerste baan reageert de academicus al 

vanaff  V/ (7=0,18 positief op een toename van de arbeidsmarktspanning. De 

vroegeree schoolverlater is dan qua mobiliteit een werknemer zoals elk ander. 

Eenn enkele kanttekening bij deze opmerkelijke uitkomst is de volgende. De 

schattingg is gebaseerd op vijf verschillende jaargangen die onder verschillende 

arbeidsmarktomstandighedenn zijn waargenomen. Nadere beschouwing van de 

variabelee \n(V/U) leert dat binnen de jaargangen de variatie kleiner is dan tussen 

dee jaargangen, zie Bijlage B, Tabel B.8. Di t impliceert dat het geschatte effect 

niett zozeer tot stand komt door dezelfde individuen waar te nemen onder 

verschillendee omstandigheden, maar veeleer door waarneming van verschillen-

dee jaargangen onder verschillende omstandigheden. Het is niet onmogelijk dat 

-- onafhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt - het mobiliteits-

gedragg van afgestudeerden in 1994—2000 structureel is veranderd, zonder dat 

daarvoorr is gecorrigeerd door middel van adequate gedragsvariabelen. Stel dat 

onderr afgestudeerden - bijvoorbeeld door de 'tijdgeest' of iets dergelijks -

langzamerhandd een andere houding is ontstaan ten opzichte van hun eerste 

baan.. In dat geval zou die verandering ten onrechte tot uitdrukking komen in 

dee coëfficiënt van ln(V/U) en zou de conclusie dat toenemende arbeidsmarkt-

spanningg de oorzaak is, niet gerechtvaardigd zijn. 
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6.55 Mobilitei t en studierichting 

Verschillenn in mobiliteit tussen alumni van de diverse studierichtingen zouden, 

zoo werd in de inleiding van dit hoofdstuk betoogd, een indicatie kunnen geven 

vann de mate waarin een opleiding de beroepskeuze van de student na afstu-

derenn beperkt. Zijn alumni van een studie niet erg mobiel, dan duidt dat erop 

datt zij hun beroepskeuze snel maken, met relatief snelle investeringen in 

specifiekk menselijk kapitaal als gevolg. Omgekeerd wijst hoge mobiliteit op 

relatieff  weinig specifiek menselijk kapitaal en uitgestelde beroepskeuze. Maar, 

lett wel, er moet na afstuderen nog wel wat te kiezen zijn. Voor universitaire 

studiess die eigenlijk een hogere beroepsopleiding zijn, zoals bij voorbeeld de 

studiess tandheelkunde en diergeneeskunde, moet een uitzondering worden 

gemaakt.. De beroepskeuze is in dergelijke gevallen eigenlijk al gemaakt op het 

momentt dat voor de studie werd gekozen. Verschillen in mobiliteit ontstaan 

dann niet door de snelheid van de beroepskeuze van de alumni, maar door de 

heersendee marktomstandigheden. 

Inn Figuur 6.7 wordt voor de 59 onderscheiden studierichtingen in een staaf-

diagramm weergegeven in welke mate de mobiliteit van de alumni verschilt. De 

stavenn in Figuur 6.7 drukken de kans uit om na anderhalfjaar in de eerste baan 

gewerktt te hebben, die baan voor een andere te verruilen. De keuze van het 

tijdstipp is in wezen arbitrair; op elk tijdstip is de verhouding tussen de staven 

identiek.. Anderhalf jaar is de mediaan van de duur van de eerste baan. Om de 

continuïteitt van het diagram te benadrukken is de middelste studie, in dit geval 

Levensmiddelentechnologie,, twee keer weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de 

mobiliteitt per studie aanzienlijk verschilt. De kans om van baan te wisselen is 

voorr de meest mobiele afgestudeerden (Engelse taal- en letterkunde: 6,1 

procent)) vier keer zo groot als voor de minst mobiele (Natuurkunde: 1,5 

procent).. Onder de studierichtingen met de minst mobiele alumni nemen we 

veell  technische studies waar. In deel I van Figuur 6.7 vinden we alle technische 

studiess terug die in dit onderzoek worden onderscheiden. Ook alle economisch 

georiënteerdee studies en de natuurwetenschappen natuurkunde, wiskunde, 

scheikunde,, biologie en informatica behoren tot de studies die relatief snel tot 
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FiguurFiguur 6.7 De kans om van baan te veranderen na anderhalf jaar in de eerste baan 
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Bron:: SEO/Elsev ier (1997-2001) 
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FiguurFiguur 6.7 (Vervolg) De kans om van baan te veranderen na anderhalfjaar in de eerste baan 
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beroepskeuzee dwingen. Van de rechtenstudies geldt dat wel voor de fiscaal-

juridischee en notariële opleidingen, maar niet voor Nederlands recht. 

Inn deel II van Figuur 6.7 worden de studierichtingen weergegeven met de 

relatieff  mobiele alumni ofwel de studies die relatief weinig beroepsgericht zijn. 

Hierr vinden we alle taal- en letterkunde studies en alle sociale en culturele 

wetenschappenn terug. Opvallend is de relatief hoge mobiliteit van jonge tand-

artsenn en dierartsen. Hier is het overduidelijk niet de beroepskeuze die het 

verschill  maakt — die keuze hebben ze immers al bij de studiekeuze gemaakt -

maarr gaat de zoektocht naar een geschikte praktijk kennelijk gepaard met veel 

baanwisselingen. . 

6.66 Samenvatting en conclusies 

Inn dit hoofdstuk wordt de intensiteit waarmee afgestudeerde academici in de 

eerstee jaren na afstuderen van baan wisselen onderzocht. Deze job-to-job mobility 

wordtt aangeduid met 'mobiliteit'. De eerste paragraaf geeft een impressie van 

dee economische theorievorming rond mobiliteit en terugkerende bevindingen 

inn de empirische literatuur. Voorts wordt de mobiliteit van schoolverlaters 

naderr bekeken in het licht van de theorie van het specifieke kapitaal. Deze 

theoriee voorspelt een aanvankelijk relatief hoge mobiliteit onder schoolverlaters 

omm de eenvoudige reden dat het specifiek kapitaal nog geen tijd heeft gehad om 

tott volle wasdom te komen. Na verloop van tijd neemt de mobiliteit af. Deze 

afnamee kan met behulp van de human capital theorie worden verklaard door 

eenn accentverschuiving in training-on-the-job van algemene naar steeds meer 

specifiekee vaardigheden, bijvoorbeeld als gevolg van de beroepskeuze. 

Dee tweede paragraaf definieert de gehanteerde begrippen en biedt aan de hand 

vann beschrijvende statistieken inzicht in de centrale variabelen van de analyse. 

Voortss komen motieven achter baanwisselingen van academici aan de orde. 

Dee derde paragraaf beschrijft het theoretisch model op basis waarvan de 

baanwissel-intensiteitt wordt gespecificeerd. Verondersteld wordt dat baan-

wisselingenn voortkomen uit een Poisson-proces. De tijdschaal waarin ze 
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wordenn waargenomen (de werkelijke tijd) is daarbij een monotone trans-

formatiee van de tijdschaal van het onderliggende Poisson-proces. Met behulp 

vann dit model is het mogelijk de afname van de mobiliteit van afgestudeerden 

inn de tijd te schatten, mede omdat variatie wordt waargenomen in de periode 

waaroverr respondenten hun baanwisselingen rapporteren. 

Inn de vierde paragraaf worden de schattingsresultaten besproken. De baan-

wissel-intensiteitt van de gemiddelde afgestudeerde in de periode 1994—2000 

daaltt in de eerste twee jaar na aanvang van de eerste baan zeer snel van 0,09 tot 

0,035.. Uit deze schatting kan worden afgeleid hoe lang de eerste baan na 

afstuderenn duurt. Gemiddeld duurt die eerste baan bijna drie jaar. De kwar-

tielenn van de verdeling zijn achtereenvolgens: een half, anderhalf en vier jaar. 

Naa tien jaar is 5 procent nog werkzaam in zijn eerste baan na afstuderen. 

Weinigg persoonskenmerken blijken bepalend voor de mobiliteit; alleen geslacht 

enn de hoogte van de tentamencijfers vertonen significante effecten. Mannen 

zijnn mobieler dan vrouwen, maar die mobiliteit neemt in de eerste 2 jaar ook 

snellerr af. De betere studenten zijn minder mobiel, en hun mobiliteit neemt 

minderr snel af. 

Eenn schatting van de arbeidsmarktspanning-elasticiteit van de mobiliteit geeft 

aann dat de mobiliteit van jonge afgestudeerden negatief reageert op toe-

nemendee spanning op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: hun mobiliteit in 

dee periode na afstuderen is contracyclisch van aard. Dit blijkt ook uit de duur 

vann de eerste baan in de eerste jaren na afstuderen. Bij lage spanning is die duur 

volgenss de modeluitkomsten gemiddeld korter dan bij hoge spanning. Deze 

bevindingg wijkt af van de algemene gedachte dat de mobiliteit met de 

conjunctuurr mee beweegt, maar wordt door de theorie van het specifieke 

kapitaall  voorspeld in het geval wervingskosten (voor het vinden van een 

geschiktee vervanger) een dominante factor zijn in het specifieke kapitaal. Voor 

schoolverlaterss is dat denkbaar, omdat investeringen in specifiek menselijk 

kapitaall  in de eerste arbeidsmarktjaren nog op gang moeten komen. Doordat 

wervingskostenn evenredig zijn aan de spanning op de arbeidsmarkt, groeit en 

krimptt deze component van het specifieke kapitaal mee met de conjunctuur. 

Daarr de omvang van het specifieke kapitaal in theorie omgekeerd evenredig is 
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aann de mobiliteit, volgt daaruit een contracyclische mobiliteit. In termen van 

loonn voorspelt de theorie dat schoolverlaters in hoogconjunctuur boven op de 

marktwaardee van hun algemene vaardigheden een hogere opslag krijgen dan in 

laagconjunctuur,, omdat het de werkgever iets extra's waard is dat ze niet snel 

weerr vertrekken. 

Inn de vijfde paragraaf wordt betoogd dat verschillen in mobiliteit tussen alumni 

vann diverse studierichtingen mogelijk een indicatie geven van de mate waarin 

eenn opleiding de beroepskeuze - indien die door de student nog moet worden 

gemaaktt - na afstuderen beperkt. De mobiliteitsverschillen tussen de studies 

zijnn aanzienlijk. Die van de meest mobiele afgestudeerden is vier keer zo hoog 

alss die van de minst mobiele. 


