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Redactioneel

In de Themakatern van dit nummer gaan we dieper 
in op de loopbaankloof tussen mannen en vrouwen. 
Er bestaan onder meer nog steeds vrij grote verschil-
len tussen het loon van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt. En die verschillen worden doorheen 
de loopbaan steeds groter. Een onderzoeksteam 
van de Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie 
en het HIVA gaat na wat de reden is voor het be-
staan van deze loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen. Stijn Braes, Wim Herremans en Luc Sels 
kijken vervolgens naar de verschillen in lengte en 
samenstelling tussen de loopbanen van mannen en 
de loopbanen van vrouwen. In het eindeloopbaan-
debat wordt immers vlot gedebatteerd over een ho-
gere gewenste uittrede- en/of pensioenleeftijd, over 
de optimale lengte van de zogenaamde pensioen-
loopbaan en over welke periodes in de pensioenbe-
rekening gelijkgesteld mogen/moeten worden met 
arbeidsdagen. Het debat voltrekt zich echter zonder 
veel inzicht in hoe loopbanen in werkelijkheid ver-
lopen en welk aandeel de werkelijk gepresteerde 
arbeidsdagen in de doorsnee loopbaan innemen. 
De onderzoekers proberen deze lacune enigszins in 
te vullen, zij het met een foto van intussen volledig 
afgeronde loopbanen van recent gepensioneerde 
mannen en vrouwen. Nick Deschacht gaat dieper in 
op de promotiekansen van vrouwen en mannen op 
de Belgische arbeidsmarkt. Hij hanteert daarbij een 
ruim carrièreconcept en heeft naast het loonniveau, 
ook oog voor het functieniveau en de mate van job-
autoriteit waarover werknemers beschikken. Dietert 
De Vos van de Federale Overheidsdienst Werkgele-
genheid, Arbeid en Sociaal Overleg zoomt eveneens 
in op het loonverschil tussen vrouwen en mannen 
in zijn verschillende facetten. Om de ongelijkheid 
substantieel te kunnen verminderen moeten de 
beleidsmakers immers eerst en vooral kunnen be-
schikken over een adequaat beeld van de situatie.

Naast de objectieve zijn er ook subjectieve loop-
baanverschillen tussen de beide seksen. Als eerste 

gaat Marijke Verbruggen na of er subjectieve loop-
baanverschillen bestaan tussen mannen en vrouwen 
die verklaard kunnen worden door een verschil-
lend gebruik van werk-familieregelingen aangebo-
den door de werkgever. Meer specifiek bestudeert 
de onderzoekster of er genderverschillen zijn in 
het gebruik van twee type werk-familieregelingen 
(namelijk arbeidstijdvermindering en flexibiliteitsre-
gelingen) en zo ja, of die leiden tot verschillen in 
gepercipieerde loopbaankansen, werk-familiecon-
flict en algemene loopbaantevredenheid. In een 
volgend artikel nemen Caroline Masquillier, Dorien 
Van Looy en Dimitri Mortelmans de huidige gene-
ratie uittreders onder de loep en gaan na of het 
werk van onze Vlaamse ouderen werkbaar is en 
of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. 
Daarnaast rapporteert Nicky Dries de verschillen 
in subjectief loopbaansucces. Eerst wordt er een 
tweedimensionaal model ontwikkeld van subjectief 
loopbaansucces dat tien verschillende betekenissen 
van succes omvat: prestatie, vooruitgang, bijdrage, 
persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, financiële 
zekerheid, werkzekerheid, werk-gezin balans, er-
kenning en samenwerking. In een volgens luik 
onderzoekt ze in hoeverre mannen en vrouwen 
verschillen in termen van de betekenis die zij toe-
kennen aan de term ‘succes’ en in hoeverre zij het 
gevoel hebben daadwerkelijk succesvol te zijn. Sa-
rah Vansteenkiste, Jonas Debrulle, Marijke Verbrug-
gen, Wim Herremans en Luc Sels bestuderen in een 
volgend artikel de effecten van een heroriëntering 
op vlak van loon, arbeidsregime en sector. Meer 
bepaald gingen de onderzoekers de impact na op 
de werkloosheidskans in de verdere loopbaan van 
afwijkingen in een nieuwe job na werkloosheid ten 
opzichte van de vorige job. Ze maakten in de ana-
lyses een onderscheid naar geslacht en werkloos-
heidsduur. De onderzoekers van het Centrum voor 
Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) 
kijken daaropvolgend naar de financiële gevolgen 
van loopbaanonderbreking. Meer bepaald nemen 
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ze de loonsevolutie na een onderbreking onder de 
loep en bekijken ze of deze evolutie verschilt tus-
sen mannen en vrouwen.

Michelle Sourbron en Wim Herremans gaan dieper 
in op het onderwijsniveau van de bevolking op ar-
beidsleeftijd en onderzoeken of de positieve evo-
lutie van het onderwijsniveau in de bevolking ook 
de gestegen werkzaamheidsgraad van de afgelopen 
jaren mee kan verklaren. Zowel de mannen als de 
vrouwen worden hierbij onder de loep genomen. 
Wiemer Salverda en Daniëlla Brals gaan vervol-
gens dieper in op verschillen in laagbetaald werk, 
deeltijdwerk en loonmobiliteit. Daaropvolgend kij-
ken Boie Neefs en Wim Herremans hoe Vlaande-
ren zich op het vlak van multi-jobs positioneert en 
meer concreet in welke mate er hierin verschillen 
zijn tussen de mannen en de vrouwen. Walter Van 
Dongen sluit deze themakatern af en besluit dat de 
evolutie naar een meer democratische verdeling van 
beroepsarbeid en beroepsinkomen tussen Vlaamse 
mannen en vrouwen is voortgezet tijdens de voor-
bije jaren. De kloof tussen mannen en vrouwen is 
verder gedicht. Wil men de kloof echt dichten, dan 
moeten de oorzaken ervan consequent worden 
aangepakt via een doelmatig geïntegreerd beleid.

In Open Debat analyseert de Hoge Raad voor de 
Werkgelegenheid de impact van herstructureringen 
op de werkgelegenheid. De ervaring van de voor-
gaande crisisperiodes heeft voldoende aangetoond 

hoe ze de terugval van onvoldoende concurre-
rende activiteiten of van financieel ongezonde 
ondernemingen konden versnellen. De gevolgen 
voor de werkgelegenheid waren soms onomkeer-
baar, aangezien over het algemeen oudere werk-
nemers definitief van de arbeidsmarkt verdwenen 
in het kader van een zogenoemde sociale aanpak 
van de herstructureringen. De Hoge Raad voor de 
Werkgelegenheid ging na in welke mate dezelfde 
patronen zich al dan niet hadden herhaald, gelet 
op de structurele en institutionele wijzingen die de 
arbeidsmarkt sindsdien heeft doorgemaakt en for-
muleerde op basis daarvan enkele aanbevelingen. 
In een volgend artikel gaat het ACV onder andere 
in op het debat over vergrijzing en ontgroening, de 
heropleving van de economie, de vaststelling dat 
vele vacatures lange tijd niet ingevuld raken, het 
hardnekkig fenomeen van ongekwalificeerde uit-
stroom. Het zijn stuk voor stuk fenomenen die het 
actuele arbeidsmarktbeleid onder druk zetten.

We sluiten het nummer naar goede gewoonte af 
met de rubriek Gelezen en Onderstreept waar Wal-
ter Van Trier een aantal grote kwesties ter sprake 
brengt.

Veel leesplezier!

Het redactieteam
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