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kopgroep, samen met landen als 
Oostenrijk (28,5% deeltijds werk), 
Denemarken (27,2%) en Duitsland 
(27,6%). België blijft wel een ste-
vig eind achter op uitschieter Ne-
derland, waar 51,8% van het totaal 
aantal loontrekkenden deeltijds 
werkt en waar het aandeel deel-
tijds werkenden bij de vrouwelijke 
loontrekkenden oploopt tot meer 
dan 70 procent. De verwachting 
is dat de aandelen deeltijds wer-
kenden in de toekomst verder 
zullen stijgen. Onderzoek van de 
KU Leuven wijst uit dat in België 
het aandeel deeltijds werkenden 
licht stijgt en het aandeel voltijds 
werkenden daalt bij nieuwe aan-
wervingen tussen 2008 en 2015 
( Goesaert & Struyven, 2017). Net 

als in Nederland blijven het in België vooral vrou-
wen die deeltijds werken.

Het verschil in deeltijds werk tussen mannen en 
vrouwen ontstaat al onmiddellijk na het afstuderen. 
In 2016 werkt 10,1% van de mannen tussen 20 en 
29 jaar deeltijds tegenover 32,4% van de vrouwen 
(Statbel, 2017). Voor de leeftijdscategorie 30- tot 
34-jarigen tekent die verhouding zich nog scherper 
af, resulterend in 7,7% van de mannen die deeltijds 
werken tegenover 37,0% van de vrouwen. Die ver-
houding is al jaren redelijk constant.

Figuur 2 toont aan dat er ook verschillen zijn naar 
opleidingsniveau, waarbij vooral voor vrouwen 
geldt dat hoe lager het opleidingsniveau is, hoe 

Vrouwen werken in België veel vaker deeltijds dan mannen. In 

2016 werkte 10,7% van de mannelijke loontrekkenden deeltijds, 

bij loontrekkende vrouwen was dit maar liefst 44,8%. In Vlaan-

deren is het verschil zelfs nog iets groter, met aandelen van res-

pectievelijk 10,7% en 46,6% bij de loontrekkenden van 15 tot 

64 jaar (Statbel, 2017). Dat is met name opvallend omdat in 

België enerzijds het aandeel hoogopgeleiden groter is bij vrou-

wen dan bij mannen en anderzijds hoogopgeleiden doorgaans va-

ker voltijds werken. In Vlaanderen is bij de bevolking van 20 tot 

64 jaar ruim veertig procent van de vrouwen hoogopgeleid te-

genover een derde van de mannen (Statbel, 2017). In dit artikel 

gaan we dieper in op deze paradox. Eerst vergelijken we België 

met andere landen en vervolgens bespreken we enkele oorzaken 

en gevolgen van de genderkloof in deeltijds werken. Daarbij gaan 

we ook in op de vraag of dit eigenlijk wel een probleem is.

Deeltijds werk bij vrouwen: een 
genderkloof onderzocht

België in vergelijkend perspectief

Vrouwen werken in België vier keer zo vaak deel-
tijds dan mannen. Uit figuur 1 blijkt dat het aandeel 
vrouwen en mannen in deeltijds werk de voorbije 
jaren vrij stabiel bleef hangen rond respectievelijk 
45% en 10%. In 2016 werkte in België 27,2% van 
het totaal aantal werkenden deeltijds, een aandeel 
dat nauwelijks verandering toont in vergelijking 
met 2012 (27,1%). In de Europese Unie is het aan-
deel mannen dat deeltijds werkt vergelijkbaar met 
België (8,6%), terwijl het aandeel deeltijds werken-
de vrouwen lager ligt (32,3%).

Er bestaan echter grote verschillen tussen de lidsta-
ten onderling. België bevindt zich in de Europese 
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Figuur 1.
Aandeel van de loontrekkenden dat deeltijds werkt naar geslacht (België en EU; 2012-2016)
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Figuur 2.
Aandeel werkenden in deeltijds werk naar geslacht en opleidingsniveau (België, Nederland en EU; 2016)
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meer deeltijds werken voorkomt. Bij mannen is er 
een minder uitgesproken verschil tussen de oplei-
dingsniveaus. Onderzoek van het Sociaal-Cultureel 
Planbureau (SCP) constateerde dat in Nederland 
vrouwen die hoger opgeleid zijn, vaker deeltijds 
werken dan mannen met een vergelijkbaar diploma, 
maar dat de verschillen kleiner zijn dan bij vrouwen 
en mannen met een lager diploma ( Merens, Buckx, 
& Meng, 2017).

Oorzaken

Vrouwen nemen meer zorg- en huishoudtaken op 
zich

Een eerste reden waarom vrouwen meer deeltijds 
werken dan mannen, is omdat ze meer zorg- en 
huishoudelijke taken op zich nemen. Uit de Enquê-
te naar de Arbeidskrachten (EAK) (Statbel, 2017) 
blijkt dat voor zowel vrouwen (24,9%) als voor 
mannen (19,7%) “familiale of andere persoonlijke 
verantwoordelijkheden” de belangrijkste reden is 
om deeltijds te werken. We stellen echter een groot 
verschil vast tussen mannen en vrouwen bij de re-
den “zorg voor kinderen of volwassenen die niet 
kunnen werken”. Bij deeltijds werkende vrouwen 
komt deze reden op de tweede plaats (23,4%), ter-
wijl slechts 6,6% van deeltijds werkende mannen 
dit als reden opgeeft.

De groep vrouwen die persoonlijke of familiever-
antwoordelijkheden of “andere” (36,7%) als reden 
opgeven, omvat ook vrouwen die deeltijds werken 
vanwege huishoudelijke taken. Uit een studie van 
Glorieux en Vantienoven (2009) voor het Instituut 
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt 
dat vrouwen per week gemiddeld 8 uur en 35 mi-
nuten meer besteden aan huishoudelijke taken dan 
mannen. Het recentste tijdsbestedingsonderzoek bij 
de Vlaamse bevolking bevestigt die voortdurende 
ongelijke taakverdeling (Glorieux et al., 2013).

Een voor de hand liggende oorzaak van deeltijds 
werk is ouderschap. Vrouwen blijken opvallend va-
ker tijdelijk minder te werken omwille van ouder-
schap. Cijfers voor 2014 wijzen zelfs uit dat mannen 
met kinderen vaker voltijds werken dan mannen 
zonder kinderen (FOD WASO & UNIA, 2017). Vrou-
wen met kinderen werken daarentegen net minder 
vaak voltijds. 8,7% van de vrouwen in België geeft 

in de EAK aan deeltijds of niet te werken als gevolg 
van zorgtaken, terwijl dit bij mannen slechts 0,5% 
is (Statbel, 2017).

De kloof tussen het aandeel mannen en vrouwen 
dat voltijds werkt, is in 2014 het grootst bij de per-
sonen in een huishouden met kind(eren). De kloof 
bedraagt hier 49 procentpunten, met 87% van de 
mannen die voltijds werken tegenover 38% van 
de vrouwen. Voor huishoudens zonder kinderen 
is de kloof eveneens aanzienlijk (32 procentpun-
ten), maar kleiner dan die tussen de vrouwelijke 
en mannelijke hoofden van eenoudergezinnen 
(38 procentpunten) en die met overige inwonende 
personen (35 procentpunten) (FOD WASO & UNIA, 
2017).

Een logische vervolgvraag is waarom vrouwen 
meer zorgtaken en huishoudelijke taken opne-
men dan mannen. Onderzoek in Nederland door 
het Sociaal-Cultureel Planbureau wijst erop dat: “in 
deeltijd werken de voorkeur heeft van veel vrou-
wen, boven een hoog inkomen of de mogelijkheid 
om promotie te maken. Bij veel mannen is dat juist 
andersom. Dergelijke (verschillen in) voorkeuren 
tussen vrouwen en mannen lijken al geruime tijd 
aanwezig te zijn voor de start van de loopbaan. (...) 
Men kan zich overigens afvragen of deze voorkeur 
voor deeltijdwerk de eigen, bewuste keuze van 
deze vrouwen is of dat zij veeleer ontstaan is onder 
invloed van voorbeelden of attitudes uit de omge-
ving” (Merens & Buckx, 2018). Merens en Buckx 
(2018) wijzen op verschillende onderzoeken die 
aantonen dat gender en arbeidsattitudes door de 
opvoeding worden gevormd en in het latere leven 
worden bestendigd door anderen, zoals de partner, 
leidinggevenden, collega’s en soms vriend(inn)en. 
Ook (schoon)moeders blijken een grote invloed-
factor (Papapetrou & Tsalaporta, 2017).

Vrouwen werken vaker in sectoren waar deeltijds 
werk voorkomt

Vrouwen starten in alle sectoren vaker deeltijds dan 
mannen, maar daarbovenop bieden veel van de 
sectoren waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn 
– zoals handel en schoonmaak – meer jobs deeltijds 
aan. De Belgische arbeidsmarkt kent een strakke 
segmentering tussen enerzijds sectoren waar men 
gemiddeld meer verdient, makkelijker een vast en 
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voltijds contract krijgt met interessante arbeidsvoor-
waarden, en anderzijds sectoren met veel minder 
aantrekkelijke karakteristieken. Zowel vrouwen 
als deeltijdse functies vinden we vaker terug in 
die laatste categorie. Goesaert en Struyven (2017) 
stellen vast dat er meer voltijdse contracten zijn bij 
de nieuwe aanwervingen in de meer ‘mannelijke’ 
sectoren zoals de bouw of de industrie: tot 90% 
van het aantal nieuwe arbeidsovereenkomsten, in 
vergelijking met 49% gemiddeld. In de ‘vrouwelij-
ke’ sectoren openbaar bestuur, onderwijs, gezond-
heidszorg en maatschappelijke dienstverlening is er 
sprake van meer deeltijdse contracten, met aande-
len van tussen 55% en 58% (in vergelijking met 30% 
gemiddeld). Bij de nieuw aangeworven vrouwen in 
de maatschappelijke dienstverlening en de gezond-
heidszorg werkt tot 65% deeltijds; in de industrie en 
de bouw respectievelijk 25% en 40%.

Ondertewerkstelling

Een derde reden voor deeltijds werk is onderte-
werkstelling. Slechts 7,5% van de deeltijds werken-
de vrouwen geeft aan niet voltijds te werken omdat 
ze geen voltijds werk vinden. Dit percentage daalt 
voortdurend. Zo bedroeg het in 2000 nog 21%. 
Het aantal mannen dat deeltijds werkt omdat ze 
geen voltijds werk vinden ligt hoger, namelijk op 
12,5%. Ook dit is sterk gedaald. In 2000 bedroeg 
het nog 28,5% (Eurostat, 2018). Het percentage ligt 
wel hoger bij werknemers tussen 18 en 34 jaar die 
deeltijds werken: bij mannen bedraagt het 22,2% en 
bij vrouwen 14,2% (Statbel, 2016). Bovendien geeft 
bij de 18- tot 34-jarigen 27,6% van de mannen en 
26,7% van de vrouwen de reden “de gewenste job 
is niet voltijds beschikbaar” op als de voornaamste 
reden voor deeltijds werk (Statbel, 2016). Hoewel 
deze personen dus niet noodzakelijk aangeven dat 
ze tegen hun zin deeltijds werken, zouden ze mo-
gelijk wel voltijds werken indien ze een aanbod 
hadden gevonden.

In principe moeten deeltijds werkenden die voltijds 
willen werken voorrang krijgen voor een vacant 
geworden voltijdse betrekking bij de eigen werkge-
ver. Deze richtlijn bestaat al meer dan dertig jaar op 
basis van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 
nr. 35 van 25 februari 1981 betreffende bepalingen 
van het arbeidsrecht ten aanzien van deeltijdse ar-
beid. Artikel 4 voorziet dat de deeltijdse werknemer 

op zijn verzoek voorrang moet krijgen voor een 
vacant geworden voltijdse betrekking bij zijn werk-
gever, in zoverre deze aan de vereiste kwalificaties 
voldoet. In de praktijk heeft deze cao echter zijn 
doel gemist, zo geeft ook minister Peeters (2016a) 
toe. Om hieraan tegemoet te komen werd op 21 de-
cember 2017 met de Programmawet een responsa-
biliseringsbijdrage ingevoerd voor werkgevers die 
weigeren om de onvrijwillig deeltijds werkenden 
vrijgekomen uren aan te bieden.

Gevolgen

Als we de redenen bekijken waarom volgens het 
Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) vrouwen zo 
vaak deeltijds werken in Nederland lijkt dit niet 
echt een probleem: “het aanbod van de deeltijd-
banen is groot, de kwaliteit is hoog en de arbeids-
condities zijn grotendeels gelijk aan die van voltijd-
banen. Bovendien zijn de economische omstandig-
heden in Nederland relatief gunstig en de uurlonen 
hoog in vergelijking met andere landen in Europa, 
waardoor voor paren het werken in een anderhalf-
verdienerscombinatie toereikend kan zijn om in het 
levensonderhoud te voorzien.“ (Merens & Buckx, 
2018). Bovendien zagen we hierboven al dat er 
verschillende factoren meespelen in de keuze voor 
deeltijds werk.

Veel van de door het SCP aangehaalde redenen 
gaan ook op voor België, en het is vanzelfspre-
kend de vrije keuze van ieder gezin om te kiezen 
of een van beide partners deeltijds werkt en wie dat 
moet zijn. Toch is vermoedelijk niet elk gezin op de 
hoogte van de gevolgen van het deeltijds werken 
van een van beide partners. We overlopen hier-
onder vier negatieve effecten van deeltijds werk, 
zijnde de loonkloof, een kleinere kans om door te 
stoten naar managementfuncties, minder economi-
sche onafhankelijkheid en minder jobtevredenheid.

Loonkloof

Deeltijds werk is een belangrijke oorzaak van de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen. Nederland, 
waar het meest deeltijds wordt gewerkt, heeft op 
basis van jaarlonen ook de hoogste loonkloof van 
de EU. Ook in België blijft de loonkloof op basis 
van jaarlonen aanzienlijk, al is deze gedaald van 
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25,3% in 2004 naar 20,6% in 2014 (Instituut voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, FOD WASO, 
FOD Economie & Federaal Planbureau, 2017).

De invloed van deeltijds werk kunnen we nagaan 
door de loonkloof op basis van het uurloon te be-
schouwen. Over een periode van tien jaar is die 
loonkloof verkleind van 13,6% naar 7,6% (Instituut 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen et al., 
2017). Uit cijfers van Eurostat (2016) blijkt dat de 
huidige loonkloof in België 6,1% bedraagt. Dit is 
zeer laag in vergelijking met Nederland (15,6%), 
Frankrijk (15,2%), Duitsland (21,5%) en het Ver-
enigd Koninkrijk (21%).

De loonkloof tussen vrouwen en mannen die deel-
tijds werken bedraagt 2%, deze is per uur kleiner 
dan de loonkloof van 13% tussen vrouwen die 
deeltijds werken en vrouwen die voltijds werken. 
Dit laatste wijst opnieuw op de effecten van seg-
mentering, waarbij deeltijdse jobs vaker voorko-
men in sectoren waar de salarissen gemiddeld lager 
zijn, en ook andere financiële voordelen minder 
frequent voorkomen. Voltijds werkende vrouwen 
verdienen per uur dan weer 5% minder dan de vol-
tijds werkende mannen (Instituut voor de gelijk-
heid van vrouwen en mannen et al., 2017). De ver-
klaring waarom deze kloof groter is dan die tussen 
de deeltijds werkenden onderling, ligt vermoedelijk 
in het feit dat de sectoren met veel deeltijdse jobs 
enerzijds relatief lage lonen uitbetalen en ander-
zijds minder kans bieden op promotie doorheen de 
loopbaan. Hierdoor is er voor parttime werknemers 
een beperktere loonopbouw tijdens de loopbaan 
mogelijk, of, met andere woorden: wanneer ieder-
een weinig verdient, is de loonkloof beperkt.

Samengevat blijkt dus dat deeltijds werken een be-
langrijke bijdrage levert aan de genderloonkloof 
en dat het effect steeds groter wordt doorheen de 
loopbaan. Mogelijk zijn niet alle deeltijds werken-
den zich voldoende bewust van die spillover ef-
fecten.

Minder doorstoten tot hoogste regionen

Volgens het SCP-onderzoek (Merens & Bucx, 2018) 
verkleint deeltijds werken zowel bij mannen als 
bij vrouwen de kansen om hogerop te komen. Dit 
komt ofwel doordat werkgevers deeltijds werken 

associëren met een gebrek aan ambitie, ofwel 
doordat deeltijds werken feitelijk minder arbeids-
ervaring oplevert dan voltijds werken. Hetzelfde 
onderzoek stelt dat ook de gepercipieerde kansen 
een rol kunnen spelen. Jonge vrouwen zien in de 
top van de organisatie veelal mannen en dat maakt 
hen minder optimistisch over hun eigen kansen. 
Uit het onderzoek blijkt dat jonge vrouwen vaker 
dan jonge mannen zeggen promotie niet belang-
rijk te vinden. Bovendien krijgen parttimers vaak 
minder toegang tot opleiding en vorming, wat hun 
toekomstige kansen op de arbeidsmarkt in het ge-
drang brengt. Niet enkel de carrièrekansen in de 
huidige job, maar ook het vinden van nieuw werk 
indien nodig (Bell & Freeman, 2001).

Bij de Vlaamse overheid en bij verschillende grote 
bedrijven zien we dat er veel vrouwen in het mid-
denkader zitten, maar weinigen naar de top door-
stromen. Bij de Vlaamse overheid is het percentage 
vrouwen in topfuncties zelfs gedaald van 25,6% in 
2015 naar 22,7% in 2016. Dat terwijl het streefcijfer 
voor 2020 op veertig procent ligt. Het percentage 
vrouwen in het middelmanagement is daarentegen 
gestaag gestegen tot 34,9% vandaag (Agentschap 
Overheidspersoneel, 2017). Een mogelijke gedeel-
telijke verklaring is de afwezigheid van deeltijdse 
functies op de hoogste niveaus.

Minder economische onafhankelijkheid

Doordat ze minder uren werken en in de loop der 
jaren relatief minder uurloon krijgen, zijn vrouwen 
in Nederland minder vaak economisch zelfstandig 
(dit wil zeggen met een inkomen uit werk van min-
stens 920 euro netto per maand). In de categorie 
30 tot 35 jaar is 67% van de vrouwen economisch 
zelfstandig, tegenover 82% van de mannen (Me-
rens & Bucx, 2018). In België wordt het concept 
economische zelfstandigheid als dusdanig niet ge-
bruikt, maar uit de loonstructuurenquête (Statbel, 
2017) blijkt dat er zeker bij de personen jonger dan 
35 een kleiner verschil is tussen de aandelen per-
sonen die het minimumloon of minder verdienen. 
De voorbije jaren werd deze kloof echter opnieuw 
groter.

In geval van een huwelijk (met gemeenschap 
van goederen) is dat verschil niet zo’n probleem, 
maar voor jongeren, alleenstaanden en gescheiden 
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vrouwen betekent het een groter risico op armoe-
de, zelfs bij werkenden. En dat verschil blijft groei-
en na pensionering.

Minder jobtevredenheid

Het SCP-onderzoek (Merens & Bucx, 2018) stelt 
ook dat een deeltijdbaan gepaard gaat met minder 
status en minder promotiekansen, wat op hun beurt 
zou verklaren waarom mensen minder tevreden 
zijn met hun baan naarmate zij minder uren wer-
ken: “Hoewel (desondanks) deeltijdwerken voor 
de meeste jonge vrouwen de voorkeur heeft, is dat 
voor ongeveer een kwart tot de helft van de jonge 
vrouwen (tot 30 jaar) niet het geval, en dat kan 
een verklaring zijn waarom er (gemiddeld relatief 
kleine) verschillen bestaan in tevredenheid tussen 
jonge vrouwen en mannen aan het begin van hun 
loopbaan.” Ongeacht de reden om deeltijds te wer-
ken, blijkt in België en in andere Europese landen 
deeltijds werk samen te gaan met een lager mentaal 
welzijn (De Moortel, 2016; De Moortel, Thévenon, 
De Witte & Vanroelen, 2017).

Conclusie

Sinds 12 januari 2007 bestaat er in België een wet 
op gender mainstreaming die het integreren van de 
genderdimensie in het gehele overheidsbeleid be-
oogt. Met die wet werd de verplichting in het leven 
geroepen om elk nieuw wetgevend en reglemente-
rend ontwerp te evalueren op de impact ervan op de 
situatie van respectievelijk vrouwen en mannen. Op 
veel vlakken blijft er echter een genderkloof bestaan 
op de Belgische arbeidsmarkt, en deeltijds werk 
wordt daar slechts zelden bij in rekening genomen.

Met de inkomensgarantie-uitkering (IGU) bestaat er 
alvast een instrument om een van de gevolgen van 
deeltijds werk, namelijk de loonkloof, te verzach-
ten. De IGU is een vergoeding van de RVA voor on-
vrijwillig deeltijdse werknemers. In 2016 maakten 
9365 mannen en 30 867 vrouwen hiervan gebruik 
(RVA, 2017). Het gebruik ervan daalt, omdat de toe-
gang ertoe werd verstrengd. Deeltijds tewerkgestel-
den in IGU worden sinds 2014 meer geactiveerd 
en het bedrag van de IGU werd verlaagd (Peeters, 
2016b). De bedoeling van deze hervorming was om 
mensen sneller opnieuw voltijds te doen werken.

Een drastischere oplossing om de genderkloof in 
werkuren aan te pakken, is een collectieve arbeids-
duurvermindering. Onder andere Femma en Denk-
tank Minerva schuiven dit naar voren als mogelijke 
oplossing voor het feit dat vrouwen meer deeltijds 
werken.

Als antwoord op een parlementaire vraag die de 
loonkloof aankaart, gaf minister Peeters (2016c) 
aan dat de strijd tegen de loonkloof noodzakelij-
kerwijze een verbetering van de mogelijkheden om 
het privé- en beroepsleven te combineren impli-
ceert. Dit betekent het aanmoedigen van mannen 
om meer familiale taken op zich te nemen, én het 
bestrijden van de bestaande stereotypen op alle an-
dere vlakken.

Bessemans (2018) stelt dat er eerst en vooral een 
uitbreiding van het vaderschapsverlof nodig is om 
een dergelijke mentaliteitswijziging te bereiken. 
Welke aanpak er ook gekozen wordt, dit artikel 
toont aan dat de kloof in deeltijds werk hardnek-
kig is, en innig verstrengeld is met andere vormen 
van arbeidsmarktachterstand voor vrouwen. Een 
eerste stap is alleszins het creëren van een groter 
bewustzijn van de mogelijke implicaties van deel-
tijds werken bij beleidsmakers, maar ook bij wer-
kenden zelf.

Ann Coenen 
FOD WASO; Universiteit Antwerpen 
Niels Morsink 
Instituut voor de Overheid, KU Leuven
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