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door de toenemende levensver-
wachting (European Commission, 
2012). Een herstelling van dit 
evenwicht is een uitdaging voor 
het beleid op alle niveaus, waarbij 
duurzaamheid van de pensioen-
stelsels centraal staat.

Twee structurele problemen op 
de Vlaamse arbeidsmarkt dragen 
bij tot deze problematiek. Het 
eerste probleem betreft de lage 
werkzaamheidsgraad bij oudere 
werknemers. Hoewel in de recen-
te jaren deze een stijgende trend 
vertoonde, blijft Vlaanderen nog 
steeds een van de slechtste leer-
lingen in de Europese klas (Her-
remans, Vanderbiesen, Rober, 
Vansteenkiste, Neefs, Theunissen, 
& Sourbron, 2015). Het tweede 
probleem en tevens het onder-
werp van deze paper, is de lage 
gemiddelde uittredeleeftijd. Anno 
2012 bedroeg de gemiddelde uit-

tredeleeftijd in België 59,6 jaar voor mannen en 
59,2 jaar voor vrouwen, wat opmerkelijk lager ligt 
dan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar (Her-
remans et al., 2015). Ook in vergelijking met Eu-
ropa scoort België ver van uitstekend. Omdat de 
wettelijke pensioenleeftijd verschilt per land, kijkt 
men naar de verwachte loopbaanduur op 50-jarige 
leeftijd om de vergelijking te maken. In 2012 be-
droeg dit cijfer 8,0 jaar voor België, wat beduidend 

Vier jaar loopbaanonderzoek binnen 
Steunpunt WSE. Wat leerden we over 
de transitie werk-pensioen?

In dit artikel vatten we de resultaten samen van meerdere stu-

dies die werden uitgevoerd in het kader van Steunpunt Werk en 

Sociale Economie, met betrekking tot de problematiek van lage 

uittredeleeftijd bij oudere werknemers in Vlaanderen. Deze pro-

blematiek heeft een langetermijnkarakter binnen de Vlaamse en 

Belgische arbeidsmarkten, wat haar een voorwerp maakt van de 

beleidsinspanningen op verschillende niveaus. De studies die in 

deze tekst worden gepresenteerd, benaderen deze kwestie vanuit 

twee invalshoeken. Eerst wordt de problematiek van lage uittre-

deleeftijd bekeken in de context van arbeidsduurvermindering op 

het einde van de loopbaan. De centrale vraagstelling binnen deze 

onderzoeksstroom is of het gebruik van stelsels van arbeidsduur-

vermindering tot een uitstel van arbeidsmarktuittrede leidt. Ver-

volgens wordt dezelfde kwestie benaderd vanuit het perspectief 

van de transitionele arbeidsmarkt, waarbij de aandacht naar de 

effecten van loopbaanpatronen op de timing van uittrede gaat.

Inleiding

De eindeloopbaanproblematiek is een dossier 
waarvan het belang in de komende jaren alleen 
maar kan toenemen. De redenen hiervoor zijn heel 
eenvoudig en pragmatisch: zowel in België als in 
Europa komen de nationale pensioenstelsels onder 
druk te staan door een verstoord evenwicht tussen 
bijdragebetalenden en gepensioneerden evenals 
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lager ligt dan het Europese gemiddelde (EU-15) van 
10,1 jaar. Op Griekenland na, nam België in de Eu-
ropese ranking de laatste positie in (Herremans et 
al., 2015).

De relatief lage werkzaamheidsgraad en lage uit-
tredeleeftijd van de oudere werknemers zijn onlos-
makelijk verbonden met een uitgebreid stelsel van 
verschillende uittredestatuten, zoals het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger: brug-
pensioen) en de statuten van ‘oudere vrijgestelde 
werklozen’ en ‘niet-werkende werkzoekenden’ 
(Herremans et al., 2015). Ook de stelsels van (deel-
tijdse) loopbaanonderbreking en tijdskrediet wor-
den aangewend om vroeger uit de arbeidsmarkt te 
treden (Devisscher, & Van Pelt, 2006).

Meerdere studies binnen het Steunpunt Werk en 
Sociale Economie spitsten zich toe op de geschets-
te problematiek van de lage uittredeleeftijd. Deze 
studies kunnen ruwweg in twee stromen worden 
onderverdeeld.

Binnen de eerste stroom wordt de problematiek 
van lage uittredeleeftijd benaderd vanuit de relatie 
tussen het gebruik van stelsels van arbeidsduur-
vermindering en uittredeleeftijd. De cruciale vraag 
hierbij is of het gebruik van deze stelsels gepaard 
gaat met een uitgestelde uittredetiming. Dat is in 
ieder geval de intentie van het beleid. Anderzijds 
bestaan er aanwijzingen vanuit onderzoek dat ar-
beidsduurvermindering vaak wordt aangewend om 
een geleidelijke uitdoving van de loopbaan te rea-
liseren (Devisscher, & Van Pelt, 2006). In het eerste 
deel van dit artikel bekijken we drie WSE-studies, 
die de geschetste kwestie onder de loep nemen, 
gebruikmakend van drie verschillende datasets.

De studies binnen de tweede stroom spitsten zich 
toe op de problematiek van de toenemende mobili-
teit op de arbeidsmarkt. De rigiditeit van de Vlaam-
se arbeidsmarkt wordt door velen als een drempel 
gezien voor goede prestaties inzake het internati-
onale concurrentievermogen van Vlaamse onder-
nemingen (bijvoorbeeld Schwab, 2013). Meer flexi-
biliteit zou noodzakelijk zijn om snel en efficiënt 
te kunnen inspelen op de schommelingen van de 
economische conjunctuur (Herremans et al., 2015). 
Het stimuleren van jobmobiliteit zou een belangrijk 
instrument zijn voor de flexibilisering van de ar-
beidsmarkt, een aanpak die zowel binnen Vlaams 

als Europees beleidsdenken past onder de noemer 
van flexicurity (European Commission, 2007). Maar 
welke implicaties heeft dit voor de eindeloop-
baanproblematiek van 50-plussers? In het tweede 
deel van dit artikel presenteren we de resultaten 
van studies die focussen op langetermijneffecten 
van loopbaanmobiliteit op uittredeleeftijd en totale 
loopbaanduur.

Deel I: Leidt arbeidsduurvermindering 
tot latere arbeidsmarktuittrede?

Probleemstelling

Meer mensen moeten aan het werk. De druk op 
de bestaande pensioen- en socialezekerheidsstel-
sels in Europa neemt steeds toe doordat de verhou-
ding tussen werkenden en niet-werkenden meer 
en meer onder druk komt te staan. De Europese 
Werkgelegenheidsstrategie stelt voorop om tegen 
2020 75% van de bevolking op beroepsactieve leef-
tijd (20-64 jaar) aan het werk te hebben (European 
Commission, 2015). Zeker bij ouderen ligt de hui-
dige werkzaamheidsgraad in Vlaanderen te laag in 
vergelijking met de vooropgestelde Europese nor-
men (Eurostat, 2015).

Een strategie om de werkzaamheidsgraad bij 
50-plussers te verhogen, bestaat uit de mogelijk-
heid om minder uren te gaan werken in aanloop 
naar het pensioen (Schmid, 1998). De maatregel 
komt er als een reactie op het toegenomen belang 
van verschillende rollen (opvoeder, broodwinner, 
enzovoort) onder invloed van modernisering, in-
dividualisering en globalisering (Geldof, 2001; 
Moens, 2004). Hierdoor ontstaan er conflicten tus-
sen de tijd en energie die nodig zijn om aan werk-, 
familiale en vrijetijdsnoden te voldoen (Greenhaus, 
& Beutell, 1985). De levenslooptheorie stelt daar-
om voor om de mogelijkheid te creëren om tijdens 
verschillende levensfases de werktijd te variëren in 
functie van de noden van andere levensdomeinen 
(Naegele, Barkholdt, Vroom, Andersen, & Krämer, 
2003; Schmid, 1998). Hierdoor moet de bereidheid 
en de mogelijkheid om langer aan het werk te blij-
ven, aangewakkerd worden. Dat een verminderde 
werkduur inderdaad vruchten afwerpt in termen 
van een betere werk-leven balans is al uit tal van 
studies gebleken (Albertsen, Rafnsdóttir, Grimsmo, 
Tómasson, & Kauppinen, 2008).
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Volgens critici aangaande het systeem van arbeids-
duurvermindering op het einde van de loopbaan, 
is de realiteit wat betreft het effect op de uittre-
detiming echter minder fraai dan wat de theorie 
voorspelt. In plaats van pensionering uit te stel-
len, zou arbeidsduurvermindering vooral gebruikt 
worden als een opstapje naar vervroegd pensioen 
door diegenen die reeds vroeger wensen te pensi-
oneren. Een verbetering in werk-leven balans en 
levenskwaliteit wordt dan als het ware overscha-
duwd door de wil om zo snel mogelijk definitief de 
arbeidsmarkt te verlaten. Reeds geruime tijd woedt 
hierover een hevig maatschappelijk debat tussen 
werkgeversorganisaties en vakbonden in België. 
Daar waar werkgeversorganisaties ijveren om het 
recht op arbeidsduurvermindering te koppelen aan 
de plicht om langer aan het werk te blijven (Van 
Eetvelt, 2010), heerst bij vakbonden de overtuiging 
dat elk individu het recht heeft om uit te rusten na 
een lange werkcarrière (De Swert, 2011). Gegeven 
het voortdurende debat is het belangrijk om de sa-
menhang van arbeidsduurvermindering en uittrede-
timing uit te klaren en nieuwe vragen op te werpen 
die het eindeloopbaandebat kunnen verder helpen.

De wetenschappelijke literatuur is niet eenduidig 
over de effecten van arbeidsduurvermindering aan 
het einde van loopbaan op de uittredetiming. Ener-
zijds blijkt uit studies, die peilen naar de intentie bij 
50-plussers om de loopbaan te verlengen wanneer 
zij gebruik maken van arbeidsduurvermindering 
op het einde van de loopbaan, dat een behoorlijk 
aandeel de intentie heeft om langer dan gemiddeld 
te werken (Elchardus, & Cohen, 2003; Masquillier, 
Van Looy, & Mortelmans, 2011). Anderzijds blijkt uit 
ander onderzoek dat de kortetermijnuittredekans 
(na vijf jaar) en de intentie om vervroegd te pensi-
oneren hoog is bij 50-plussers die de arbeidsduur 
verminderd hebben (Devisscher, & Van Pelt, 2006; 
Van Looy, De Preter, & Mortelmans, 2012).

Benadering

Een antwoord op deze problematiek in de Vlaam-
se context komt uit de analyses op basis van drie 
verschillende datasets: Labour Force Survey (LFS), 
Loopbanen in Vlaanderen (LiV: Steunpunt WSE), 
en de administratieve data van het Datawarehouse 
Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (DWH) van de 
Belgische Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Binnen 

elk van de drie studies stond de relatie tussen ar-
beidsduurvermindering en uittredeleeftijd cen-
traal. Arbeidsduurvermindering werd gedefinieerd 
als het verminderen van de contractuele werkduur 
in een voltijdse job, al dan niet via het algemeen 
stelsel van deeltijdse loopbaanonderbreking of tijds-
krediet. Wat uittredeleeftijd betreft, werd er gekeken 
naar zowel geplande als effectieve uittredetiming.

Enkele bijkomende dimensies van de problematiek 
werden eveneens in rekening gebracht. Zo werd 
het profiel van werknemers met arbeidsduurver-
mindering geschetst op basis van enkele socio-eco-
nomische kenmerken. Tevens werd er nagegaan 
welke impact de houdingen ten opzichte van werk 
(arbeidsoriëntaties) kunnen hebben op de relatie 
tussen arbeidsduurvermindering en uittredetiming. 
Ten slotte werd de mediërende rol van werk-gezin 
conflict in deze relatie onder de loep genomen.

Bevindingen

Profielkenmerken

Wat typeert de oudere werknemers die van een vol-
tijdse naar een deeltijdse betrekking overschakelen? 
Eerst en vooral merken we dat arbeidsduurvermin-
dering bij 50-plussers meer een vrouwen- dan een 
mannenzaak is. Volgens LiV-data vermindert bijna 
de helft van alle vrouwen hun werkduur (47,4%), 
dit in vergelijking met één op vijf mannen (19,8%). 
Volgens DWH-data neemt slechts 9,9% van de man-
nen deeltijdse loopbaanonderbreking/tijdskrediet 
op na 50, terwijl dit cijfer 22,9% bedraagt bij vrou-
wen. Mannen die een arbeidsduurvermindering 
achter de rug hebben, werken doorgaans nog meer 
uren dan vrouwen. Concreet blijkt dat vier op vijf 
mannen (80%) die de werktijd hebben verminderd, 
nog steeds meer dan 30 uur per week werken. Bij 
vrouwen bedraagt dit slechts 33,8%.

Sector van tewerkstelling en beroep kunnen een 
belangrijke rol spelen bij de keuze om de arbeids-
duur te verminderen, vooral bij mannen. Mannen 
in de geschoolde, complexe beroepen hebben een 
kleinere kans op effectieve of geplande arbeids-
duurvermindering. Mannen tewerkgesteld in de 
tertiaire sector hebben daarentegen een opvallend 
hogere kans om de loopbaan deeltijds te onder-
breken.
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Bij vrouwen speelt voornamelijk opleidingsni-
veau een rol, met een opvallend hogere kans voor 
laagopgeleide vrouwen om de werkduur te vermin-
deren en voor hoogopgeleide vrouwen om het te 
plannen. Ook de rol van de vrouw in het gezin is 
van belang. Als we kijken naar het type huishou-
den dan zien we dat vrouwen met een partner (al 
dan niet gehuwd) en zonder kinderen een hogere 
kans hebben op deeltijdse onderbreking. Enerzijds 
creëert de aanwezigheid van een partner voor 
vrouwen wellicht de financiële mogelijkheid om de 
werktijd af te bouwen, anderzijds kan het hebben 
van een partner de kans op werktijdvermindering 
voor vrouwen vergroten omdat ze meer tijd met die 
partner willen doorbrengen.

Opvallend is dat het hebben van kinderen over het 
algemeen samenhangt met een lagere kans om in 
deeltijdse loopbaanonderbreking terecht te komen. 
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de fi-
nanciële last die gepaard gaat met het hebben van 
kinderen, maakt dat vrouwen op latere leeftijd lan-
ger voltijds moeten werken. Tevens stellen we vast 
dat vrouwen in een gezin met twee, drie of vier 
huishoudleden een grotere kans hebben op werk-
tijdvermindering dan vrouwen die alleen zijn in het 
huishouden. Dit kan verklaard worden door het feit 
dat volgens de traditionele rolpatronen vrouwen de 
huishoudelijke taken op zich nemen.

Voor zowel mannen als vrouwen stellen we vast dat 
des te hoger het brutoloon, des te lager de kans op 
deeltijdse loopbaanonderbreking op het einde van 
de werkcarrière. Mogelijk wordt dit verklaard door 
het feit dat een hoger persoonlijk inkomen de stap 
naar werktijdvermindering groter maakt omwille 
van de hogere opportuniteitskost verbonden aan 
deeltijds werken. Het persoonlijk inkomen is tevens 
ook een afspiegeling van opleidingsniveau en daar-
mee verbonden met waarde-opvattingen over werk 
(Koelet, 2005; van Hoof, 2006). Een lager persoon-
lijk inkomen hangt vaak samen met een lager scho-
lingsniveau en een meer instrumenteel arbeidsethos, 
daar waar een hoger opleidingsniveau vaak samen-
hangt met een hogere intrinsieke arbeidsmotivatie.

Arbeidsoriëntaties

Wat arbeidsoriëntaties betreft, stellen we vast dat 
arbeidsduurvermindering sterk gerelateerd is aan 

ongenoegen met de job. Mannen die de werkduur 
verminderd hebben, hechten minder belang aan 
hun job en beleven minder plezier aan hun werk. 
Dit kan verklaren waarom mannen die de werk-
duur verminderen ook zo snel mogelijk definitief 
de arbeidsmarkt willen verlaten.

Vrouwen die de arbeidsduur verminderd hebben, 
vertonen dit ongenoegen niet. Dit blijkt uit het feit 
dat er zo goed als geen verband is tussen arbeids-
duurvermindering en de aangehaalde dimensies 
van jobbeleving. Wel stellen we vast dat deeltijds 
werkende vrouwen opvallend meer vooruitziend 
zijn dan hun voltijdse tegenhangers. Dit betekent 
dat ze meer met hun pensioen bezig zijn, erover 
nadenken of erover spreken met naasten uit hun 
omgeving. Daarnaast zien we dat deeltijds werk 
vooral bij vrouwen helpt om werk- en familiale no-
den en verplichtingen met elkaar te verzoenen, wat 
kan verklaren waarom vrouwen die deeltijds wer-
ken na de arbeidsduurvermindering langer aan de 
slag kunnen en willen blijven, vergeleken met hun 
voltijdse tegenhangers.

Een andere belangrijke bevinding betreft werk-
centraliteit en uittrede-intentie. Werknemers die 
een transitie maakten van een voltijdse naar een 
deeltijdse job, hebben een significant lagere werk-
centraliteit en hogere uittrede-intentie. Dit zou een 
belangrijke factor kunnen zijn die een lagere uit-
tredeleeftijd in voltijds-deeltijds trajecten verklaart.

Werk-gezin conflict en vervroegde uittrede

Een van de theoretische veronderstellingen betref-
fende de arbeidsduurvermindering is dat deze tot 
een lager werk-gezin conflict zou leiden, zodat de 
werknemer hierdoor gestimuleerd wordt om lan-
ger aan de slag te blijven (Albertsen et al., 2008; 
Greenhaus, & Beutell, 1985). De resultaten van de 
WSE-studies spreken deze veronderstelling tegen. 
Over het algemeen werd er geconcludeerd op ba-
sis van LiV-data dat individuen in voltijds-deeltijdse 
trajecten geen significant lager conflict tussen werk 
en gezin ervaren, waardoor dit relatiemechanisme 
niet bevestigd kon worden.

Deeltijds werkenden hebben, vergeleken met de 
groep die voltijds blijft werken, nog steeds een sterk 
gevoel dat ze omwille van hun activiteiten op de 
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arbeidsmarkt tijd en energie tekort hebben om aan 
hun familiale verantwoordelijkheden te voldoen. 
Bovendien hebben deeltijds werkenden een sterk 
gevoel dat ze in hun job tijd tekort komen omwille 
van tijd gespendeerd aan hun familiale verantwoor-
delijkheden. Dit doet vermoeden dat de tijd die vrij 
komt door minder tijd aan betaalde arbeid te spen-
deren, niet voldoende is om alle familiale verant-
woordelijkheden na te komen. Doordat deeltijds 
werkende 50-plussers nog een relatief sterke druk 
ervaren van het werk op het gezinsleven en omge-
keerd, zijn ze niet geneigd om later op pensioen 
te willen gaan. Er is één uitzondering, 50-plussers 
in deeltijdse jobs scoren significant lager op stress-
gerelateerd familie-werk conflict, wat er op wijst 
dat ze opvallend minder emotioneel uitgeput en 
gestresseerd zijn tijdens hun werk ten gevolge van 
familiale verantwoordelijkheden.

Arbeidsduurvermindering en vervroegde uittrede

Houdt de kritiek van werkgeversorganisaties, name-
lijk dat arbeidsduurvermindering op het einde van de 
loopbaan vooral een opstapje is naar vervroegd uit-
treden, steek? De drie WSE-studies gebaseerd op drie 
verschillende datasets, wijzen in diezelfde richting.

Op basis van LFS-data wordt er vastgesteld dat het 
verminderen van de werkduur in aanloop tot het 
pensioen bij mannen leidt tot een vervroegde uittre-
dekans op de arbeidsmarkt. Bij vrouwen wordt geen 
gelijkaardig effect gevonden. Daarnaast bestaat er 
een zekere intentie om vervroegd te pensioneren bij 
50-plussers die de werkduur verminderen. Bij zowel 
mannen als vrouwen die plannen om de werktijd te 
verminderen binnen de eerstvolgende vijf jaar, werd 
er immers een opvallend grotere kans gevonden om 
vervroegd te willen stoppen met werken.

Op basis van DWH-data wordt er vastgesteld dat 
deeltijdse loopbaanonderbrekers een grotere kans 
hebben om te pensioneren vergeleken met voltijds 
werkenden op het moment dat de vervroegde pen-
sioenleeftijd zich aandient. Deze bevinding geldt 
zowel voor mannen als voor vrouwen.

Op basis van LiV-data werd een negatieve relatie 
vastgesteld tussen arbeidsduurvermindering en ge-
wenste pensioenleeftijd, na controle voor andere 
relevante factoren.

Conclusies en lessen voor de toekomst

De bevindingen van deze studies werpen een 
nieuw licht op het sociaal debat dat al jarenlang 
woedt omtrent de effectiviteit van stelsels van deel-
tijdse werkduurvermindering (namelijk tijdskrediet 
en loopbaanonderbreking) op het einde van de 
loopbaan in het verhogen van de arbeidsmarktpar-
ticipatie van 50-plussers in België. Daar waar men 
vanuit theoretisch en beleidsperspectief veronder-
stelt dat werkduurvermindering de arbeidsmarkt-
participatie maximaliseert door een betere com-
binatie van werk, gezin en vrije tijd, stellen critici 
van de systemen dat de realiteit minder fraai is dan 
de theorie voorspelt (Van Eetvelt, 2010). In plaats 
van pensionering uit te stellen, zou arbeidsduurver-
mindering vooral gebruikt worden als een opstapje 
naar vervroegd pensioen door diegenen die reeds 
vroeger wensen te pensioneren. Het is in de rich-
ting van deze laatste conclusie dat de bevindingen 
van de WSE-studies wijzen. We stellen namelijk vast 
dat werkduurvermindering gepaard gaat met een 
grotere kans om vervroegd te willen pensioneren, 
en dat deze relatie wordt verklaard doordat zij die 
de werkduur verminderd hebben een lagere werk-
centraliteit en een hogere uittrede-intentie hebben, 
en minder tevreden zijn met hun job.

Op basis van deze studies concluderen we dat het 
belangrijk is om gelijktijdig met het optrekken van 
een minimum uittredeleeftijd binnen de stelsels van 
arbeidsduurvermindering, de mechanismen aan te 
pakken die ertoe leiden dat deeltijdse loopbaan-
onderbrekers vaak een duidelijke intentie hebben 
of ontwikkelen om de arbeidsmarkt vervroegd te 
verlaten. Deze mechanismen bestaan voorname-
lijk uit het niet meer willen (bijvoorbeeld omwille 
van een lage jobkwaliteit, nood aan meer tijd met 
familie), kunnen (bijvoorbeeld fysieke en cogni-
tieve beperkingen, geen arbeidsmarktkansen meer 
omwille van het kostenplaatje) of moeten (bijvoor-
beeld om financiële redenen, normatieve context) 
werken (Elchardus, & Cohen, 2003; Van Looy et al., 
2012). Willen we dus voorkomen dat oudere werk-
nemers in de toekomst massaal hun toevlucht zoe-
ken in alternatieve vervroegde uittredekanalen, dan 
moeten we de initiatieven verder uitbouwen die 
het ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘moeten’ blijven werken 
bevorderen, en dit in combinatie met het verder 
uitbouwen van een financieel interessant deeltijds 
uittredestelsel.
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Deel II: De impact van 
loopbaanmobiliteit op uittredetiming 
en totale loopbaanduur

In dit deel stellen we de resultaten van twee stu-
dies voor die zich toespitsten op de relatie tussen 
loopbaanmobiliteit enerzijds, en uittredeleeftijd en 
de totale loopbaanduur anderzijds.

Probleemstelling

Als gevolg van de verscherpte internationale con-
currentie en het neoliberale denkkader bij beleids-
makers staat de nood aan flexibilisering centraal 
in het denken over de moderne arbeidsmarkten 
(European Commission, 2007). Flexibiliteit en aan-
passing worden verwacht van iedereen, zowel van 
bedrijven als individuen. Onder meer mondt dit 
uit in een aantal beleidsinitiatieven gericht op het 
stimuleren van jobmobiliteit, zowel op het Vlaams 
als op het Europees niveau. Maar welke implicaties 
zou deze aanpak kunnen hebben voor de uittrede-
timing en de totale loopbaanduur bij werknemers?

Wetenschappelijk onderzoek wijst immers uit dat 
loopbaanmobiliteit een impact kan hebben op de 
timing van de daarop volgende loopbaanstappen, 
waaronder ook de uittrede uit de arbeidsmarkt. Dit 
idee kadert vooral binnen de ‘cumulative advan-
tage/disadvantage’ theorie (Elder, 1998). Ruwweg 
stelt deze theorie dat bepaalde werk-gerelateerde 
ervaringen een wezenlijke impact kunnen hebben 
op gebeurtenissen later in de loopbaan. Afwijkin-
gen in deze ervaringen leiden tot een differentiële 
verdeling van verschillende kapitaalvormen (bij-
voorbeeld loon of opleidingsniveau). Deze creëert 
op zijn beurt uiteenlopende mogelijkheden en kan-
sen in de toekomst, wat resulteert in een padafhan-
kelijkheid van verschillende loopbaanuitkomsten.

Hoe concreet kan loopbaanmobiliteit een effect 
uitoefenen op de uittredetiming? In wetenschappe-
lijke literatuur worden onder meer de volgende fac-
toren onderscheiden (Hayward, Friedman, & Chen, 
1998). Ten eerste speelt het financieel aspect een 
belangrijke rol. Afhankelijk van het type mobiliteit 
kunnen loopbaantransities positieve of negatieve 
gevolgen hebben op loonhoogte, wat op zijn beurt 
implicaties heeft voor de opbouw van pensioen-
rechten. Instabiele loopbaanpatronen kunnen de 

financiële situatie aanzienlijk aantasten waardoor 
de uittredetiming op een gedwongen manier wordt 
uitgesteld. Ten tweede kunnen ongewenste loop-
baantransities negatieve gevolgen hebben voor de 
gezondheid, vooral als men in jobs van lage kwa-
liteit belandt. Gezondheid kan op haar beurt de 
uittredetiming meebepalen. Ten derde kunnen ook 
de subjectieve houdingen ten opzichte van werk, 
zoals werkcentraliteit, afhangen van het afgelegde 
loopbaantraject. Werknemers in gefragmenteerde 
loopbaantrajecten hebben meer moeite om een ex-
pertisedomein af te bakenen, hun werkgerelateerde 
sociale netwerken te onderhouden en zich aan de 
vereisten in nieuwe jobs aan te passen. Dit kan re-
sulteren in een negatieve houding ten opzichte van 
werk en de uittredetiming negatief beïnvloeden.

Benadering

Op basis van twee verschillende datasets hebben 
we de relatie tussen loopbaanmobiliteit en de uit-
tredetiming onderzocht. De eerste studie, gebaseerd 
op Survey of Health, Ageing and Retirement in Eu-
rope (SHARE) data, focuste zich op deze relatie in 
een Europese context. In de dataset zitten dertien 
Europese landen, waaronder België. Er werd een 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende loop-
baantypes naargelang hun mobiliteitspatroon. Ver-
volgens werd er gekeken naar de verschillen tussen 
de stabiele en mobiele loopbaantypes inzake uittre-
detiming en totale loopbaanduur. Deze laatste werd 
gedefinieerd als de som van het aantal gewerkte 
loopbaanjaren. Daarnaast werden er een aantal 
controlevariabelen in de modellen opgenomen, 
onder andere gezondheid, transitievrijwilligheid en 
algemene loopbaantevredenheid. De tweede studie 
ging dieper in op de mogelijke causale verklaringen 
van de effecten van loopbaanmobiliteit op uittrede-
timing. Deze studie werd gebaseerd op de dataset 
Loopbanen in Vlaanderen (LiV: Steunpunt WSE).

Bevindingen

Op basis van mobiliteitspatronen konden er zes 
loopbaantypes onderscheiden worden, waarmee de 
loopbanen in de dertien Europese landen beschreven 
konden worden. De stepping stone en de transitione-
le loopbaantypes zijn wellicht het meest belangrijk, 
omdat ze betrekking hadden op een aanzienlijk deel 
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van alle werknemers. Bovendien waren deze twee 
types in alle dertien landen aanwezig. De stepping 
stone of het traditionele loopbaantype verwijst naar 
trajecten met relatief weinig mobiliteit in de eerste 
loopbaanjaren, waarna een levenslange job volgt tot 
het moment van uittrede. Het transitionele loopbaan-
type wordt daarentegen gekenmerkt door meerdere 
jobtransities gedurende heel het loopbaantraject. In 
de meeste landen in de analyse, waaronder ook Bel-
gië, werd er een positief verband gevonden tussen 
loopbaanmobiliteit en uittredeleeftijd. Mobiele loop-
baantrajecten zijn echter korter in termen van aantal 
jaren tewerkstelling, wat niet strookt met de beleids-
doelstelling inzake een hogere arbeidsmarktpartici-
patie. Bovendien zijn de effecten van loopbaanmo-
biliteit op uittredeleeftijd niet lineair. Het positieve 
effect werd vastgesteld voor actieve loopbanen met 
lage mobiliteitsgraad (zoals het stepping stone type). 
Het effect voor loopbanen met veel jobmobiliteit (zo-
als het transitionele type) is daarentegen negatief. Dit 
impliceert dat het bevorderen van jobmobiliteit po-
sitieve gevolgen kan hebben voor traditionele (lees: 
stabiele) loopbaanpatronen, maar niet voor loop-
baantrajecten die aanvankelijk al mobiel zijn.

In de tweede studie werd er naar een verklaring ge-
zocht voor deze dynamiek, deze keer op basis van 
gegevens over de Vlaamse arbeidsmarkt (LiV). De re-
sultaten uit de Europese vergelijking werden groten-
deels gerepliceerd in de Vlaamse context. Loopba-
nen met een hogere mobiliteit zijn gemiddeld korter 
en hebben ook meer kans op een onderbreking door 
werkloosheid, inactiviteit of arbeidsongeschiktheid. 
De ’clustering’ van negatieve en positieve loopbaan-
kenmerken was duidelijk aanwezig. Het segment 
met onderbroken loopbanen en hogere mobiliteit 
werd tevens door andere negatieve karakteristieken 
gekenmerkt: minder promoties, lagere lonen, lagere 
loopbaantevredenheid, minder loopbaangerichte 
opleidingen, lagere functieniveaus. Dit beeld stemt 
overeen met de voorspellingen van de arbeidsmarkt-
segmentatietheorie, die hogere loopbaanmobiliteit 
vooral aan het secundaire arbeidsmarktsegment toe-
schrijft. Deze dynamiek zou in principe het verband 
tussen hogere loopbaanmobiliteit en kortere loopb-
aanduur kunnen verklaren. Loopbanen binnen het 
secundaire segment van de arbeidsmarkt zijn precair 
en minder stabiel. Dit zou invloed kunnen hebben 
op zowel het aantal (ongewenste) transities, als op 
de kans om werkloos of tijdelijk inactief te worden. 
Bijgevolg gaan de mobielere loopbanen ook korter 

zijn, zonder dat er een rechtstreeks causaal verband 
tussen beide fenomenen bestaat.

Conclusies en lessen voor de toekomst

De bevindingen van deze studies werpen licht op de 
samenhang tussen loopbaanmobiliteit enerzijds, en 
uittredeleeftijd en de totale loopbaanduur anderzijds. 
Op basis van twee onafhankelijke datasets werd er 
geconcludeerd dat er een negatief verband bestaat 
tussen loopbaanmobiliteit en de totale loopbaanduur. 
Mobiele loopbaantrajecten zijn immers over het alge-
meen korter dan hun stabiele tegenhangers. Deze 
bevinding kon in meerdere landen worden vastge-
steld, ook in België. Hoewel bijkomend onderzoek 
noodzakelijk is om de achterliggende causaliteit te 
bepalen, is een van de mogelijke verklaringen dat 
hogere loopbaanmobiliteit vooral voor het secundair 
arbeidsmarktsegment kenmerkend is. Mobiele loop-
baantrajecten scoorden immers relatief slechter op 
een aantal subjectieve en objectieve criteria.

Deze resultaten impliceren dat men heel voorzich-
tig moet omgaan met de implementatie van beleids-
maatregelen die het stimuleren van jobmobiliteit 
beogen. Hoewel enige flexibilisering wel nuttig kan 
zijn in arbeidsmarktsegmenten met stabiele loop-
baanpatronen, kunnen werknemers in bepaalde 
mobiele loopbaantrajecten juist benadeeld worden 
door een versoepeling van mobiliteitsbarrières. Een 
aanpak op maat is bijgevolg aangewezen.

WSE-studies die als basis dienden 
voor dit artikel

Deel I: Leidt arbeidsduurvermindering tot latere 
arbeidsmarktuittrede?
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