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Samenvatting g 

Inn de afgelopen decennia vonden belangrijke veranderingen plaats op Europese 

arbeidsmarkten.. Terwijl voltijdse, vaste banen bleven bestaan vond diversificatie 

plaatss in contractvormen. Van de vormen van atypische arbeid hebben deeltijdarbeid 

enn tijdelijke contracten veel aandacht gekregen. Tegelijkertijd veranderden 

bedrijfstakstructuren,, daalde de vruchtbaarheid en nam het opleidingsniveau van 

vrouwenn toe, waardoor vrouwen beter integreerden in de arbeidsmarkt. Toch 

verschillenn mannen en vrouwen in hun arbeidsmarkt-kenmerken. Een verschilpunt is 

datt vrouwen voornamelijk in deeltijd werken, als afspiegeling van hun pogingen om 

arbeidd en zorg te combineren. Een ander verschil is dat vrouwen nog steeds minder 

verdienenn dan mannen, ook al is het beloningsverschil de afgelopen jaren kleiner 

geworden.. De veranderingen hebben ook te maken met de daling van het aandeel van 

jongerenn op de arbeidsmarkt. Vergeleken met de oudere generaties is het 

opleidingsprofiell  van jongere werknemers aanzienlijk toegenomen. Door de 

technologischee ontwikkeling worden hogere eisen gesteld aan de vaardigheden van 

jongeree werknemers. 

Dee invloed van deze structurele veranderingen op de arbeidsmarkt zijn breed en 

gaann diep. Mijn onderzoek behandelt een aantal belangrijke onderwerpen: 

deeltijdarbeid,, tijdelijke arbeidscontracten, en cross-cohort beloningsverschillen. De 

analysess van de beloningsverschillen is het voornaamste thema van dit proefschrift. 

Dee belangrijkste hoofdstukken in dit proefschrift zijn gebaseerd op empirisch 

onderzoekk op datasets voor het Verenigd Koninkrijk en Nederland. 

Inn de meeste EU-lidstaten hebben overheden de flexibilisering van de 

arbeidsmarktt en de groei van vormen van a-typische werkgelegenheid aangegrepen 

alss middelen om de efficiency van arbeidsmarkt te vergroten en het probleem van 

hardnekkigee werkloosheid aan te pakken, alsook als een middel om de gevolgen van 

dee groeiende wereldwijde concurrentie binnen de perken te houden. In het begin van 

hoofdstukk 2 worden deze achtergronden geschetst. Het belangrijkste doel van 

hoofdstukk 2 is om het kader aan te geven voor de analyses van de hoofdstukken 3 en 

4. . 

Dee tabel in hoofdstuk 2 laat zien dat de groei van deeltijdwerk zeer verschillend 

tussenn landen verloopt. De grote omvang van deeltijdarbeid in Nederland staat in sterk 



contractt tot het relatief lage niveau van deeltijdarbeid in zuid-europese landen. Zulke 

verschillenn tussen landen kunnen deels worden verklaard uit de achtergrond van 

specifiekee nationale instituties. Zo zijn in Nederland sinds de jaren tachtig een serie 

vann actieve maatregelen getroffen om de ontwikkeling van deeltijdbanen te 

stimuleren.. De Nederlandse overheid heeft deze maatregelen genomen in 

samenwerkingg met de sociale partners. De landenvergelijking laat zien hoe belangrijk 

nationalee institutionele contexten en maatschappelijke verschillen zijn bij de 

verklaringg van de verschillen in a-typische vormen van werkgelegenheid tussen 

landen. . 

Inn hoofdstuk 3 is een vergelijking gemaakt van deeltijdarbeid in Nederland en het 

Verenigdd Koninkrijk, waarbij gegevens zijn gebruikt van het European Community 

Householdd Panel (ECHP). De resultaten van de schattingen van het ordered probit 

modell  laten zien dat in beide landen vrouwen een hogere kans hebben om in deeltijd 

tee werken dan mannen. Huwelijk en de aanwezigheid van kinderen vergroten de kans 

opp een deeltijdbaan. Daarnaast wordt duidelijk dat vrouwen in Nederland een grotere 

kanss hebben om in deeltijd te werken dan vergelijkbare groepen in het Verenigd 

Koninkrijk.. Zulke verschillen zijn geïnterpreteerd in het licht van institutionele 

contextenn en maatschappelijke verschillen tussen de twee landen. 

Inn hoofdstuk 3 laten de resultaten van de schattingen van de loonvergelijkingen en 

dee decompositie van de loongeschillen zien dat, ondanks het significante aandeel van 

deeltijdbanenn onder Nederlandse werknemers, de loonverschillen tussen deeltijders en 

voltijderss aanzienlijk kleiner zijn dan in het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd 

Koninkrijkk bestaan relatief kleine verschillen tussen kleine en grote deeltijdbanen, 

implicerendd dat beide groepen te maken hebben met relatief grote wage penalties. In 

hett Verenigd Koninkrijk hebben werknemers in deeltijdbanen vaker een lager 

opleidingsniveauu en krijgen ze minder training on the job in vergelijking met voltijdse 

werknemers.. De bescherming van laagbetaalde werknemers is in het Verenigd 

Koninkrijkk achter gaan lopen bij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Pas in 1999 

werdd het nationale minimumloon daar ingevoerd. Hoewel dat laagbetaalde 

werknemerss ten goede is gekomen blijkt een hiërarchische maatschappij deeltijders 

kwetsbaarderr voor discriminatie te maken. 

Eenn tijdelijk arbeidscontract is een contract dat afloopt op een bepaalde, van te 

vorenn vastgestelde datum. De tijdelijkheid en de relatief kortere duur van het contract 

kunnenn aanleiding zijn voor gevoelens van onzekerheid en marginaliteit. Met het oog 
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daaropp kan verwacht worden dat degenen met een tijdelijk contract compensatie 

vragenn in de vorm van hogere lonen. Op basis van de AVO data wordt in hoofdstuk 4 

eenn analyse gemaakt van tijdelijke contracten in Nederland en worden twee 

onderwerpenn onderzocht. Het eerste is: wie werken er vooral in tijdelijke banen? Ten 

tweede,, in welke mate zijn de lonen van tijdelijke werknemers vergelijkbaar met die 

vann voltijdse werknemers? De resultaten van de schattingen laten zien dat, hoewel in 

hett algemeen mannen minder vaak dan vrouwen werken op basis van tijdelijke 

contracten,, er aanwijzingen zijn dat het aandeel van jonge mannen met een tijdelijk 

contractt groter is dan het aandeel van jonge vrouwen. Voor wie om welke reden dan 

ookk herintrad op de arbeidsmarkt, bemoeilijkte de onderbreking van werk het vinden 

vann een vaste baan. De resultaten tonen aan dat zij vaker een tijdelijke baan kregen. 

Zoalss verwacht vergrootte het feit dat men werkzaam was geweest in de horecasector 

dee kans op het hebben van een tijdelijke baan. 

Tijdelijkee arbeidscontracten geven bedrijven enige flexibiliteit om werknemers 

aann te nemen of te ontslaan als antwoord op schommelingen in de markt. Maar deze 

flexibilitei tt heeft een prijs, namelijk de kosten van de relatief lagere lonen van de 

tijdelijkee contracten. In hoofdstuk 4 laten de geschatte loonvergelijkingen zien dat in 

Nederlandd degenen die op een tijdelijk contract werken te maken krijgen met een 

wagewage penalty. Deze penalties zijn groter voor mannen met tijdelijke contracten dan 

voorr vrouwen met dergelijke contracten. Dit betekent dat het meer kost voor mannen 

dann voor vrouwen om een tijdelijk contract te hebben. 

Hett toenemend gebruik van a-typische arbeid in de afgelopen twee decennia heeft 

velee discussies uitgelokt over de nadelen van dit type arbeid. In vergelijking hiermee 

heeftt het debat over de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen een veel 

langeree geschiedenis. Op basis van de meeste recente data van het Britse Household 

Panell  Survey (BHPS) worden in hoofdstuk 5 de beloningsverschillen tussen mannen en 

vrouwenn gedurende de jaren negentig in het Verenigd Koninkrijk onderzocht. De 

analysee bestaat uit twee delen. Het eerste deel houdt een decompositie van het 

beloningsverschill  naar sekse in, het tweede deel een decompositie van de 

veranderingenn in het beloningsverschil. Hoewel de Engelse regering maatregelen 

heeftt getroffen teneinde vrouwen gelijk te behandelen op de arbeidsmarkt, bleef het 

beloningsverschill  gedurende de jaren negentig bestaan. De resultaten van de 

decompositie-analysee laten zien dat beleidsmakers om het hardnekkige 

beloningsverschill  tussen vrouwen en mannen moeten blijven bestrijden. 
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Beleidsoplossingenn vanuit dit perspectief zouden ook betrekking moeten hebben op 

hett terugdringen van regionale loonverschillen, omdat dit een van de belangrijkste 

factorenn was die bijdroeg aan de beloningsversch.il tussen vrouwen en mannen 

gedurendee de jaren negentig. De overheid dient ook meer publieke kinderopvang ter 

beschikkingg te stellen teneinde het voor gehuwde vrouwen mogelijk te maken om 

betaaldd werk te verrichten. Vrouwen zelf zouden hun oriëntatie op de arbeidsmarkt 

kunnenn vergroten, en zo meer kunnen investeren in bedrijfsspecifïeke vaardigheden 

diee de beloning voor ervaring kunnen vergroten. 

Inn hoofdstuk 5 zijn de veranderingen in de beloningsverschillen russen mannen en 

vrouwenn in de jaren negentig in het Verenigd Koninkrijk onderzocht. Hiervoor is de 

JMPP methode toegepast, ontwikkeld door Juhn, Murphy en Pierce (1991). De 

veranderingenn in de beloningsverschillen russen de seksen kunnen worden 

onderscheidenn in een sekse-specifiek en een loon-specifick deel. Het sekse-specifieke 

deell  verwijst naar de veranderingen in de verschillen in geobserveerde en niet-

geobserveerdee kenmerken, terwijl het loon-specifieke deel het effect van de 

veranderendee prijzen van geobserveerde en niet-geobserveerde kenmerken 

onderzoekt.. De resultaten laten zien dat in de periode 1991 - 2000 de veranderingen in 

hett sekse-specifieke deel bijdroegen aan een verkleining van de beloningsverschillen, 

terwijll  de veranderingen in het loon-specifieke deel het verschil deden toenemen. Een 

anderee bevinding is dat het effect van de loonstructuur een kleinere rol speelde in het 

toenemenn van de beloningsverschillen in de jaren tachtig dan in de jaren negentig. 

Nett als in andere Europese landen veroudert de Engelse beroepsbevolking. In 

aanvullingg op de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking zullen het 

toegenomenn opleidingsniveau van jongere werknemers en de technologische 

ontwikkelingg ook het loonniveau beïnvloeden van recente cohorten van werknemers 

inn vergelijking met eerdere cohorten. In hoofdstuk 6 wordt gebruik gemaakt van het 

Generall  Household Survey (GHS) om de beloningsverschillen tussen cohorten van 

mannelijkee werknemers gedurende de laatste twee decennia op de Engelse 

arbeidsmarktt te onderzoeken. 

Aangetoondd is dat geldt dat recente toetreders in de laatste twee decennia hoger 

beloondd werden dan eerdere cohorten, en dat dit geldt voor elk opleidingsniveau. 

Vergelijkingg tussen opleidingsgroepen laat zien dat dit cohort-specifieke effect het 

grootstee was voor degenen met een kwalificatie op (het Engelse) A-nivcau. De 

resultatenn tonen aan dat de leeftijd/loonprofielen voor meer recente cohorten vlakker 
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zijnn geworden; de mate van afvlakking van het leeftijd/loon profiel was groter was 

henn met kwalificaties op de A- en O-niveaus. De rol van cohort-effecten is verder 

onderzochtt door een interkwantiel regressie te schatten binnen elk opleidingsniveau. 

Dee resultaten laten zien dat meer recente cohorten van hoogopgeleiden een snellere 

groeii  in de 90-10 loonverschillen vertoonden dan eerdere cohorten. Onder degenen 

zonderr enige kwalificaties vertoonden meer recente nieuwkomers op de arbeidsmarkt 

hogeree 90-10 loonverschillen, maar ze ervoeren een lagere groei in de tijd in de 90-10 

loonverschillenn dan eerdere cohorten. 

Inn hoofdstuk 6 werden ook de opleidingsgebonden loonverschillen tussen cohorten 

onderzocht.. De studie onderzoekt zowel de loonverschillen tussen hoogopgeleide 

werknemerss en werknemers met een kwalificatie op A-niveau, als die tussen 

hoogopgeleidee werknemers en werknemers met een lager opleidingsniveau (O-niveau 

enn geen kwalificaties). Werknemers op A-niveau zullen, hoewel meer recente 

toetrederss kleinere loonverschillen vertoonden, te maken hebben gehad met een 

snelleree toename van het loonverschil dan eerdere cohorten. Aan de andere kant 

zullenn meer recente cohorten met een lager opleidingsniveau bij toetreding tot de 

'volwassenn arbeidsmarkt' met een groter loonverschil geconfronteerd zijn, maar ze 

ervoerenn een lagere groei in het loonverschil dan eerdere cohorten naarmate zij ouder 

werden. . 
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