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Bijlagee A 

A.11 Het Burr-model 

Hett uitgangspunt van frailty models is dat in de specificatie van de uittredevoet 

multiplicatieff  een storingsterm wordt opgenomen. Met andere woorden, 

conditioneell  op de onbekende v, wordt de uittredevoet verondersteld gelijk te 

zijnzijn aan: 

0(t\v)0(t\v) = v0(t) (A.1) 

waarbijj  v een positieve stochast is met verwachting 1 en variantie o2. De 

conditionelee survival functie kan nu worden geschreven als een functie van de 

survivall  functie S(t) corresponderend met 0(t): 

S{tS{t | v) = exp{- \vO{u)dN} = exp{-v \^du} = {S(t)}v (A.2) 
oo o W 

Dee conditionele dichtheidsfunctie is dan gelijk aan: 

fitfit  | v) = -S\t | v) = xf{t){S{t)Y~x (A3) 

Dee onconditionele dichtheidsfunctie fm - met de subscript m van mixture om 

hemm te onderscheiden van de dichtheid corresponderend met S(t) en 6{t) - kan 

wordenn afgeleid door v met behulp van dichtheid j^y) te elimineren door 

middell  van integratie: 

000 00 

ƒ „ ( ' ) == \f(t\v)g{v)dv= jyf(t){S(t)rx g(v)dv (AA) 
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Dee onconditionele survival functie is per definitie gelijk aan: 

t t 

SSmm{t){t)  = \-\fm{u)du (A.5) 
o o 

Onderr veronderstelling dat storings term v verdeeld is volgens de gamma-

verdelingg met verwachting gelijk aan één en variantie a2, geparametriseerd als 

Gamma(l/cr2,, a2), dan is de onconditionele survival functie SJt) gelijk aan: 

SSmm(t)(t) = {\-a2\nS(t)}-x/al (A.6) 

Hett Burr-model (zie Lancaster 1990, p. 65-70) ontstaat door voor de hazard-

functiee die van het Weibull-model te kiezen. Dat betekent dat 0(t)=aAt , 

zodatt S(f)=exp(-Ata) en de onconditionele survival functie gelijk is aan: 

SSmm(t)(t) = (\ + c>2Afayy°Z waarbij X = exp(x'/?) (A.7) 

Dee uittredevoet is 

°^Ï^Ir°^Ï^Ir  (A-8) 

Dee verwachting en de mediaan zijn gelijk aan: 

E.(r)^m- r f r /a) ^" /n)) (A-' ) 
a.\aa.\a A.) T(a ) 

Mediaanw(T)) = 
ff a2 V /ct 

2CTT - 1 

a2A A 
(A.10) ) 

waarbijj  r ( ) de gammafunctie48 voorstelt. De hazard-ratio Â. van een variabele 

xx is gelijk aan de proportionele verandering van de uittredevoet als gevolg van 

eenn toename van x met één eenheid. Met andere woorden: hx geeft de ver-

houdingg weer tussen de uittredevoet in het geval x= k+\ en x=k voor elke 

willekeurigee k, ofwel hx— 6k + \/ 6k De hazard-ratio is dus per definitie een 

positieff  getal. Uit vergelijking (A.8) volgt dan: 

Ziee bijvoorbeeld: Mood, A.M. et al. (1974), p. 534 
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ll  + O / l / exp(/?x) 

Uitt (A.ll ) blijkt dat in het Burr-model de hazard-ratio afhankelijk is van /en bij 

positievee waarden van ör en a tendeert naar 1 als / groter wordt. Het effect van 

eenn variabele op de uittredevoet verwatert na verloop van tijd, dat wil zeggen, 

hett model is naarmate de zoekduur voortduurt steeds minder goed in staat het 

effectt van opgenomen variabelen te scheiden van niet-waargenomen varia-

belen.. De proportionaliteitseigenschap van 6m{f) vervalt dus indien sprake is 

vann niet-waargenomen heterogeniteit. 

Somss is de pseudo-elasticiteit van de uittredevoet handig, bijvoorbeeld wanneer 

matching-elasticiteitenn moeten worden afgeleid uit de modeluitkomsten. 

dln<9„„  „ ,. - 2 l i o v i 

dx dx 
==  px(i + a£Atayl (A.i2) 

Dee pseudo-elasticiteit geeft de procentuele verandering van de uittredevoet 

weerr als gevolg van een verandering van x met één eenheid. In tegenstelling tot 

dee hazard-ratio kan de pseudo-elasticiteit ook negatief zijn. De hazard-ratio en 

dee pseudo-elasticiteit zijn beide tijdafhankelijk en individu specifiek. Wanneer 

dezee grootheden worden berekend in een willekeurig (individueel) survival-

percentiell  pt- e (0,1] dan ontstaan de volgende relaties: 

KK = exp(A)  [Pr'  + (1" pf)' exp(A)]-1 (A.13) 

dln<9 9 

dx dx 
==  fix-p° (A.14) 

Vergelijkingg (A.14) wordt gebruikt om matching-elasticiteiten te evalueren in de 

individuelee mediaan (pt~0,5). 
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A.22 Poisson-model met rekbare tijdschaal 

Inn Hoofdstuk 6 wordt het aantal baanwisselingen van een pas afgestudeerde in 

dee tijdspanne vanaf aanvang van de eerste baan tot aan het moment van 

enquêterenn onderzocht met behulp van een Poisson-model met rekbare 

tijdschaal.. Het Poisson-model wordt vaak als het uitgangspunt gekozen 

wanneerr de te verklaren variabele een count ofwel een telling is. Men kan het 

modell  in allerlei boeken terugvinden, zie bijvoorbeeld Cramer (1986) of 

Winkelmannn (1997), maar omdat het aantal baanwisselingen in deze studie 

rechtss afgekapt wordt waargenomen, wordt de daarvoor aangepaste Loglikeli-

hoodfunctiee hieronder afgeleid. Bovendien wijkt het hier gebruikte model door 

dee rekbare tijdas af van het standaard model. 

Hett aantal baanwisselingen C, van individu /' in tijdspanne /; neemt de waarden 

0,, 1 en '2 of meer' aan. Definieer een variabele ut die de waarde 1 aanneemt 

indienn C='2 of meer' en anders de waarde 0. Verondersteld wordt dat het baan-

wisselingsprocess zich afspeelt op een tijdschaal r, die de volgende relatie 

vertoontt met de werkelijke tijd / : 

/ ; = r 1 / a<< a / - = e x p ( ^ » >0 (A.15) 

Hett model staat heterogeniteit in parameter a toe. Bij a>\ gaat de werkelijke 

tijdd langzamer dan r, bij a < 1 sneller. In het eerste geval is sprake van positieve 

tijdafhankelijkheid,tijdafhankelijkheid, in het laatste geval van negatieve tijdafhankelijkheid. De 

gemiddeldee baanwissel-intensiteit van een werkende afgestudeerde / duiden we 

aann met: 

)) (A.16) 

waarbijj  xi een vector van variabelen is, waaronder de constante. De intensiteit 

inn tijdspanne /,is dan gelijk aan: 

TTiiyy/i/i=tf'^{x'=tf'^{x' llp)p) = ̂ t (A.17) 

Dee kansen op het voorkomen van de drie waarden van Ci - zie ook 

vergelijkingenn (6.6a) en (6.6b) — zijn respectievelijk: 
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P(C,-=0| /I - )) = e x p ( - ^ //
a ' ) { A n ) 

==  exp(-exp(x; ' P + exp fe' y )ln/,-)) = exp(-//,-) 

P(C,, = 11 /,-) = W ? ' exp ( - ^ / ,a<) - //, exp(-//,-) (A.19) 

P(C,-- ='2 of meer' | /,-) = 1 - (1 + //,- )exp(-///-) (A.20) 

Dee loglikelihoodfunctie is dan gelijk aan: 

* ^ LL = £ 0 ~ ^ i ) ( £ > / * / - / / , -) + ^ l n f l - (1 + //,- )exp(-/if-)] (A.21) 
i i 

waarbijj  [7,-=l als C;='2 of meer' en anders Ui =0. LogL wordt gemaximaliseerd 

naarr j3 en /. 

Wordtt in zowel vector x als ^ de arbeid smarktspanningsvariabele ln(K/U) 

opgenomen,, dan krijgt de arbeidsmarktspanning-elasticiteit p van de baan-

wissel-intensiteitt de volgende vorm: 

d in /// n . ,. nns 

c]n(V/U) c]n(V/U) 

Dee mobiliteitsreactie op een verandering in de arbeidsmarktspanning is, zo 

blijk tt uit (A.22), niet alleen per individu verschillend door de afhankelijkheid 

vann a, maar bovendien afhankelijk van de arbeidsmarktspanning zelf (via d) en 

vann /, de tijd gemeten vanaf de aanvang van de eerste baan na afstuderen. 


