
 

 

 University of Groningen

Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt; sector- en sekseverschillen
Meer, Peter Harm van der

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1993

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Meer, P. H. V. D. (1993). Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt; sector- en sekseverschillen. [,
Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/1b1d1eb3-96bb-4825-97f1-ef4f8142587d


 

 

VERDRINGING OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT 

  



 

 



 

 

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 

 

verdringing op de nederlandse arbeidsmarkt 

sektor- en sekseverschillen 

 

 

Proefschrift 

 

 

ter verkrijging van het doctoraat in de Psychologische, 

Pedagogische en Sociologische Wetenschappen 

aan de Rijksuniversiteit Groningen 

op gezag van de 

Rector Magnificus Dr. S.K. Kuipers 

in het openbaar te verdedigen op 

dinsdag 6 juli 1993 

des namiddags te 4.00 uur 

 

 

door 

 

Peter Harm van der Meer 

 

geboren op 20 februari 1961 

 

te Groningen 

  



 

 

  



 

 

Promotores:  Prof. Dr. S.M. Lindenberg 

Prof. Dr. J.J. Siegers 

 

 

 

 

 



 

 

Promotiecommissie: Prof. Dr. J.L. Peschar 

   Prof. Dr. F. Huijgen 

   Prof. Dr. H  Heijke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De realisering van dit proefschrift is mede tot stand gekomen via een bijdrage van de Stichting 

Sociaal Culturele Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO, 500-279-011). Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van door IBM, in het 

kader van een studiecontract met het ICS ter beschikking gestelde personal computers. 



 

 

Vedringing op de Nederlandse arbeidsmarkt: sector- en sekseverschillen 

 

 

Peter van der Meer 



 

 

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 

 

 

 

Meer, Peter van der 

 

 

Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt: sector- en sekseverschillen / Peter van der Meer. -

Amsterdam:  

Thesis Publishers 

Ook verschenen als proefschrift Groningen, 1993. - Met lit. opg. 

ISBN 90-5170-207-8 

NUGI 685/661 

Trefw.: discriminatie; arbeidsmarkt; Nederland. 

 

©, Peter van der Meer, 1993 

 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by 

any means, electronical or mechanical, including photocopying, recording, or by any 

information storage and retrieval system without written permission from the publisher, except 

for the inclusion of brief quotations in a review. 

 

ISBN 90-5170-207-8 

NUGI 685/661 



 

 

VOORWOORD 

 

Sigi, Jacq, Rudi, Ronald, Arie, Rie, Jim, Arend, Peter, Sietske, Peter, Paul, Jaco, Karin, Frans, 

Henk, Coosje, Bé, Hendrik, Tom, Erik-Jan, Tom, Chris, Herbert, Jelle, Feike, Wim, Paul, Wim, 

Koos, Cees, Gert, Jan, Tineke, Saskia, Emile, Detsje, Dethmer, Marion, Rudy, Marjo, Rick, en 

niet te vergeten Jooske bedankt. 

 



 

 

 

1 ACHTERGROND EN PROBLEEMSTELLING 1 

1.1 Inleiding en probleemstelling 1 

1.2 Enkele begrippen 4 

1.3 Opbouw van het boek 6 

2 THEORIEËN OMTRENT DE ARBEIDSMARKT, VERDRING-ING EN 

VERSCHILLEN IN ARBEIDSMARKTPOSITIE TUSSEN MANNEN EN VROUWEN 8 

2.1 Inleiding 8 

2.2 Opleiding, allocatie en beloning 8 

2.3 Verdringing 13 

2.4 Verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen 17 

2.5 Gevolgen van verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen voor 

verdringing 22 

3 EEN MODEL VAN VERDRINGING 24 

3.1 Inleiding 24 

3.2 Het allocatiemodel 27 

3.2.1 Controle 27 

3.2.2 Vertrouwen 29 

3.2.3 Heterogeen aanbod van arbeid 32 

3.3 Een vergelijking met andere efficiënte-loonmodellen 35 

3.4 Verdringing 37 

3.5 Verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen 39 

3.5.1 Inleiding 39 

3.5.2 Fysiek welbevinden 40 

3.5.3 Sociale waardering 43 

3.5.4 Verdringing bij mannen en bij vrouwen 48 

3.6 Samenvatting 48 

4 DATA, METHODEN EN OPERATIONALISERING 52 

4.1 Inleiding 52 

4.2 Data 52 

4.3 Methoden 53 

4.3.1 Het multinomiaal logitmodel 54 

4.3.2 Het "logit-continuation-ratio" model 56 

4.3.3 Een voorbeeld 58 

4.4 Operationalisering 62 

4.5 Samenvatting 68 

5 DE TOETSING VAN HET ALLOCATIEMODEL 76 

5.1 Inleiding 76 

5.2 Het allocatiemodel 76 



 

 

 

5.2.1 De verdeling van werknemers over werkgevers 78 

5.2.2 De verdeling van werknemers over functieniveaus bij de verschillende sectoren 83 

5.3 De verdeling van werknemers over functieniveaus 88 

5.4 Samenvatting 89 

6 VERDRINGING OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT 103 

6.1 Inleiding 103 

6.2 Toetsing van de verdringingshypothese 104 

6.2.1 Verandering in allocatie voor de arbeidsmarkt als geheel 104 

6.2.2 Verandering in allocatie binnen de sectoren 106 

6.3 Samenvatting 111 

7 DE ALLOCATIE VAN MANNEN EN VROUWEN 115 

7.1 Inleiding 115 

7.2 Verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen 115 

7.3 Verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen binnen de afzonderlijke sectoren. 122 

7.3.1 De allocatie van mannen in de verschillende sectoren 122 

7.3.2 De allocatie van vrouwen in de verschillende sectoren 125 

7.3.3 Verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen binnen sectoren 127 

7.4 Veranderingen in de allocatie van mannen en vrouwen 131 

7.4.1 Veranderingen in allocatie op de gehele arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen 

afzonderlijk 131 

7.4.2 Veranderingen in allocatie binnen sectoren voor vrouwen en mannen afzonderlijk 134 

7.5 Samenvatting 137 

8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 159 

8.1 Samenvatting 159 

8.2 Conclusies 167 

SUMMARY 171 

Literatuur 179 

ICS Dissertatiereeks 186 

 



Achtergrond en probleemstelling 

1 

 

 

 

1 ACHTERGROND EN PROBLEEMSTELLING 

1.1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

"Rat-race", diploma-inflatie, verspilling van overheidsgeld. Dit zijn veel gehoorde kreten als het 

gaat om de toegenomen onderwijsparticipatie in Nederland. Een eenvoudige rekensom leert dat 

als de stijging in de onderwijsparticipatie onverminderd voortgaat Nederland in ongeveer 2045 

uitsluitend wordt bevolkt door academici. Zo'n vaart zal het wel niet lopen, maar het lijkt er 

inderdaad op dat de toename van de participatie in het onderwijs, vanuit het oogpunt van de 

arbeidsmarkt, leidt tot verspilling. Als belangrijkste reden hiervoor wordt genoemd dat het 

niveau van de beschikbare banen niet in een zelfde tempo stijgt als het opleidingsniveau van de 

aanbieders van arbeid. Doordat de aanbieders van arbeid te hoog zijn opgeleid komt een groot 

aantal van hen terecht in banen die beneden hun niveau liggen. Er wordt vaak gesproken van 

onderbenutting, overscholing en verdringing. 

 Huijgen (1989) heeft duidelijk aangetoond dat in Nederland tussen 1977 en 1985 

verdringing is opgetreden. Personen met een bepaald opleidingsniveau hadden in 1977 een 

gemiddeld hoger functieniveau dan in 1985, ondanks een toename van het gemiddeld 

functieniveau. Hij spreekt van een toenemende onderbenutting, ook in vergelijking met eerder 

door hem uitgevoerd onderzoek samen met Conen (Conen en Huijgen, 1980a, 1980b, 1980c en 

1980d) en Riesewijk en Conen, (Huijgen, Riesewijk en Conen, 1983). Verder kon hij geen 

verband ontdekken tussen ontwikkeling in de automatisering en de toename van het 

functieniveau, hetgeen erop duidt dat er geen aanwijzingen zijn dat investeringen in 

automatisering leiden tot een toename van het functieniveau en daarmee tot een betere benutting 

van de opleidingsniveaus van de werknemers. 

 Er is echter niet alleen maar sprake van onderbenutting. Wielers en Glebbeek (1990) 

tonen op basis van dezelfde gegevens als Huijgen aan dat er wel een verband bestond tussen de 

ontwikkeling in automatisering en de toename van het gemiddeld opleidingsniveau. Hoe meer 

er geïnvesteerd is in automatisering des te hoger opgeleid personeel nemen de bedrijven in 

dienst. Zij concluderen derhalve dat bedrijven die ten volle van de gedane investeringen willen 

profiteren hoger opgeleid personeel in dienst nemen. Hoger opgeleid personeel heeft een 

positieve invloed op het innovatief potentieel van bedrijven hetgeen op langere termijn ten 

goede komt aan de produktie en produktiviteit van een onderneming. Zij concluderen derhalve 

dat de mate van onderbenutting niet zo groot is als Huijgen denkt, alhoewel zij enige mate van 

onderbenutting niet ontkennen. 

 Verder wijzen analyses op basis van theorie van het menselijk kapitaal uit dat weliswaar 

het rendement op investeringen in het hoogste niveau van het onderwijs gedaald is, maar dat er 

nog altijd een verschil in rendement tussen de verschillende opleidingsniveaus bestaat 

(Psacharopoulos, 1985). Psacharopoulos concludeert dat er nauwelijks sprake is van verspilling 

als gevolg van een toename van het gemiddeld opleidingsniveau van de werknemers. 
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 Naast Huijgen heeft Teulings (1990a) aangetoond dat er tussen 1979 en 1985 sprake is 

geweest van verdringing. Hij toont aan dat de zoekduren van de meest geprefereerde beroepen 

in deze periode sterker is gestegen dan de zoekduren van minder geprefereerde beroepen. Ook 

Salverda (1990) heeft zich in de discussie gemengd en naar voren gebracht dat verdringing pas 

op kan treden als de werkloosheid onevenredig verdeeld is, dat wil zeggen dat personen met een 

lage opleiding relatief vaker en langer werkloos moeten zijn dan personen met een hoge 

opleiding. Aangezien in Nederland personen met een lage opleiding vaker en langer werkloos 

zijn dan personen met een hoge opleiding concludeert hij dat er inderdaad sprake is van 

verdringing. 

 Wat aan deze discussie opvalt is dat onderzoekers deels op basis van dezelfde gegevens 

tot soms tegenstrijdige conclusies komen. Dit kan teruggevoerd worden op de verschillen in 

modellen en theorieën die de onderzoekers hanteren. Zo gaat Huijgen impliciet uit van wat Van 

Hoof en Dronkers (1980) het "naïeve model" van de arbeidsmarkt hebben genoemd, waarin een 

eenduidige aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (functies) wordt verondersteld. Wielers 

en Glebbeek trekken hun conclusies op basis van een hedonische theorie van functies, waarin 

wordt verondersteld dat functies goed en minder goed kunnen worden bezet en personen op 

voor hen goede en minder goede functies terecht kunnen komen. Teulings gaat uit van een 

zoekmodel waarin een relatie gelegd is tussen de stand van de conjunctuur (mate van 

werkloosheid) en de kwalificatie-eisen die werkgevers stellen. Salverda daarentegen baseert zijn 

conclusies op basis van het vacatureconcurrentiemodel dat is ontwikkeld door Thurow (1975), 

terwijl Psacharopoulos de door Schultz (1963) en Becker (1964) ontwikkelde theorie van het 

menselijk kapitaal hanteert. 

 Op basis van de onderzoeken van Huijgen, Wielers en Glebbeek, Teulings en Salverda 

valt niet te concluderen wie gelijk heeft. Uitgaande van hun theorieën hebben ze allemaal gelijk 

en de vraag of de stijgende onderwijsparticipatie leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt valt 

niet te beantwoorden. 

 De tegenspraak tussen de theorie van het menselijk kapitaal en het 

vacatureconcurrentiemodel wordt mogelijk veroorzaakt door verschillende mechanismen van 

allocatie tussen sectoren. Thurow (1975) wijst erop dat in delen van de arbeidsmarkt 

verschillende mechanismen werkzaam zijn. Als voorbeeld haalt hij de arbeidsmarkt van de 

bouw aan, waarin allocatie en beloning tot stand komen via loonconcurrentie. In andere delen 

van de arbeidsmarkt zou het vacatureconcurrentiemodel actueler zijn. Uit de literatuur van de 

gesegmenteerde arbeidsmarkt komt naar voren dat de allocatie tussen verschillende segmenten 

van de arbeidsmarkt verschilt (Doeringer en Piore, 1971; Edwards, Reich en Gordon, 1975). 

Alhoewel de sterke variant van twee gescheiden segmenten voor Nederland niet is bevestigd, 

zijn er wel aanwijzingen voor segmenteringstendensen op de Nederlandse arbeidsmarkt (Heinen 

en Maas, 1984; Aarts, de Neubourg en Paul, 1983; Valkenburg en Vissers, 1978). Shackett en 

Trapani (1987) tonen aan dat in de Verenigde Staten van Amerika de structuur van de 

afzetmarkt van invloed is op de beloning die personen ontvangen. Die invloed werkt echter 

verschillend voor mannen en vrouwen. Blossfeld en Mayer (1988) laten zien dat ook in de 

Bondsrepubliek Duitsland segmentatie is opgetreden. Ook heeft Blossfeld (1985) laten zien dat 

er relatief stabiele mobiliteitspatronen zijn die duiden op verschillende segmenten op de 

arbeidsmarkt. Hij vindt echter ook grote verschillen in de beroepsstructuren en 

mobiliteitspatronen tussen mannen en vrouwen (Blossfeld, 1986). Uit onderzoek van 
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Stinchcombe (1979) blijkt dat in Noorwegen verschillen bestaan tussen sectoren op de 

arbeidsmarkt met betrekking tot allocatie en beloning. Hachen (1988) constateert, op basis van 

dezelfde sectorindeling als Stinchcombe, overeenkomstige verschillen in de Verenigde Staten 

van Amerika, Carroll en Mayer (1986) in de Bondsrepubliek Duitsland en Glebbeek (1993) in 

Nederland.  

 Een andere belangrijke factor die tegenstrijdige resultaten zou kunnen veroorzaken is 

het feit dat arbeidsmarktposities en -gedrag tussen mannen en vrouwen verschillen. Zo ligt, 

ondanks dat de participatie van vrouwen toeneemt en de participatie van mannen afneemt, de 

participatiegraad van vrouwen nog steeds ver onder die van mannen (SER, 1987). Ook het 

aantal uren dat mannen en vrouwen werken verschilt enorm. De meerderheid van de vrouwen 

werkt in deeltijdbanen terwijl een meerderheid van de mannen voltijdbanen heeft (Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1990). Ook is er een groot verschil in de beloning 

tussen mannen en vrouwen. Vrouwen blijken, na correctie voor het aantal gewerkte uren, 28 

procent minder te verdienen dan mannen (CBS, 1990). Een ander opvallend verschil tussen 

mannen en vrouwen is dat vrouwen vaker hun loopbaan onderbreken dan mannen (Groot, 

Schippers en Siegers, 1988). Deze onderbreking van de loopbaan heeft grote gevolgen voor de 

beloning van vrouwen. Daarnaast is er sprake van segregatie op de arbeidsmarkt. Veruit de 

meerderheid van de vrouwen werkt in slechts enkele beroepen en functies in enkele sectoren 

van de arbeidsmarkt, terwijl mannen in vrijwel elk beroep en functie in elke sector worden 

aangetroffen (Van Mourik en Siegers, 1988). Ook de carrièreperspectieven tussen mannen en 

vrouwen verschillen. Mannen maken vaker en eerder promotie dan vrouwen waardoor mannen 

relatief veel vaker in leidinggevende functies terechtkomen dan vrouwen (Demenint-De Jongh, 

1989). 

 Naar verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen is reeds uitgebreid 

onderzoek gedaan. Zo heeft Schippers in 1987 gerapporteerd over beloningsverschillen tussen 

mannen en vrouwen, Van der Burg (1992) onderzocht loopbaanverschillen tussen mannen en 

vrouwen evenals Van Doorne-Huiskes (1983, 1986) en Tijdens (1990). Cain (1986) geeft een 

uitgebreid overzicht van voornamelijk Amerikaans onderzoek. Ook bij de onderzoeken naar de 

verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen worden verschillende modellen 

en theorieën omtrent de werking van de arbeidsmarkt gehanteerd. 

 Voor een deel komen de in het onderzoek naar verschillen in positie op de arbeidsmarkt 

tussen mannen en vrouwen gehanteerde modellen en theorieën overeen met de modellen die 

gebruikt worden bij de verklaring van verdringing. Zo laat Schippers zien dat de theorie van het 

menselijk kapitaal voor een deel in staat is verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen te 

verklaren. Hij (1987, p. 206) concludeert echter dat "verschillen in de voorraad menselijk 

kapitaal waarover mannen en vrouwen beschikken wel een deel, maar lang niet het totaal van 

alle beloningsverschillen kan verklaren". Ook concludeert Schippers (1987, p. 205) dat "de 

tussen mannen en vrouwen bestaande ongelijkheid in beloning vooral voortvloeit uit de 

ongelijke verdeling van mannen en vrouwen met gelijke produktieve capaciteiten over 

functieniveaus". Deze ongelijkheid valt waarschijnlijk goed met het vacatureconcurrentiemodel 

te verklaren. 

 Het vacatureconcurrentiemodel (Thurow, 1975) biedt mogelijkheden om de verdeling 

van werknemers over functieniveaus te verklaren. In combinatie met bijvoorbeeld statistische 

discriminatie lijkt het vacatureconcurrentiemodel in staat verschillen in arbeidsmarktpositie 
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tussen mannen en vrouwen te verklaren. Echter uit toetsingen van het 

vacatureconcurrentiemodel blijkt dat aan de veronderstelling dat lonen voornamelijk afhankelijk 

zijn van de functie waar mensen werken niet wordt voldaan (Van der Burg, 1992; Wielers, 

1991; Hartog, 1988a). Beloning is evenzeer afhankelijk van de capaciteiten van werknemers, 

zoals in de theorie van het menselijk kapitaal wordt verondersteld. 

 Ook met betrekking tot het verschil in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen 

zijn er sectoreffecten te verwachten. Bijvoorbeeld Blossfeld (1986) vond grote verschillen 

tussen mannen en vrouwen in mobiliteitspatronen in verschillende segmenten. 

 Uiteindelijk zijn er nog andere factoren die van invloed zijn op de allocatie en daarom 

wellicht ook op verdringing. Hier valt vooral te denken aan leeftijd, opleidingsrichting en 

bedrijfsomvang. Om de theorievorming niet nog ingewikkleder te maken is besloten deze 

factoren alleen bij de toetsing (met redenen omkleed) als controlefactoren op te nemen. 

 Samenvattend formuleren wij als doel- en probleemstelling: 

 

Doelstelling: 

 

inzicht krijgen in verschillen in verdringing tussen sectoren van de arbeidsmarkt 

en in verschillen in verdringing tussen mannen en vrouwen binnen sectoren. 

 

Probleemstelling: 

 

Hoe kan het verschil in verdringing tussen sectoren en het verschil in verdringing 

tussen mannen en vrouwen binnen sectoren kunnen worden verklaard en kan deze 

verklaring worden getoetst aan de hand van gegevens over de allocatie van 

mannen en vrouwen op twee verschillende tijdstippen? 

1.2 ENKELE BEGRIPPEN 

Alvorens in te gaan op de verdere uitwerking van de probleemstelling en opzet van het boek is 

het nuttig enige veel gehanteerde begrippen nader te omschrijven. Het betreft de begrippen: 

functiestructuur, verdringing en substitutie. 

De functiestructuur is de verdeling van de vraag naar arbeid over de verschillende 

niveaus van de functies. Met de in dit onderzoek gehanteerde gegevens is het echter niet 

mogelijk de vraag naar arbeid te meten. Slechts de gerealiseerde verdeling van werknemers over 

functieniveaus is bekend. Deze verdeling zal als indicator voor de functiestructuur worden 

gehanteerd. Dit is identiek aan de door Conen en Huijgen (1980a) gebruikte procedure. De 

functiestructuur kan zich tussen twee verschillende tijdstippen wijzigen. Het is mogelijk dat 

functiestructuur regradeert, dat wil zeggen dat er relatief meer functies op een hoog niveau zijn 

bijgekomen dan op een laag niveau. Het is ook mogelijk dat de functiestructuur degradeert. In 

dat geval zijn er relatief meer functies op een laag niveau bij gekomen dan op een hoog niveau. 

Een derde mogelijkheid bestaat uit een polarisatie van de functiestructuur. In dat geval zijn er 

zowel op een laag als op een hoog niveau relatief veel functies bijgekomen. Het aandeel van de 

functies op het middenniveau is afgenomen. In het onderhavige onderzoek is het alleen mogelijk 

netto veranderingen in de functiestructuur te onderzoeken. Alleen de verdeling van werknemers 

over functieniveaus op twee tijdstippen is bekend. Het is niet bekend welke functies verdwenen 
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en/of er bijgekomen zijn (bruto veranderingen), alleen het resultaat van deze veranderingen is 

bekend. 

Werkloosheid kan verschillende gevolgen hebben voor de allocatie. Afhankelijk van de 

gehanteerde theorie wordt gesproken over verdringing of substitutie. Verdringing is een 

verandering in de allocatie als gevolg van een afname van de verhouding tussen gevraagde en 

aangeboden hoeveelheid arbeid zonder een verandering van de relatieve uurlonen
1
. Hoger 

opgeleiden komen op functies terecht die voorheen werden vervuld door personen met een 

lagere opleiding. Personen met de laagste opleiding zijn, vanwege een tekortschietende vraag 

naar arbeid, werkloos. 

 Verdringing werkt altijd van boven naar beneden, dat wil zeggen dat lager opgeleide 

personen verdrongen worden door hoger opgeleide personen. Het omgekeerde is niet mogelijk. 

Omdat er geen verandering plaatsvindt in de relatieve uurlonen van hoog en laag opgeleide 

personen kunnen laag opgeleide personen niet personen met een hogere opleiding verdringen 

met als gevolg dat personen met de hoogste opleiding werkloos worden. Als blijkt dat lager 

opgeleide personen in aanmerking komen voor functies waarvoor ze eerder niet in aanmerking 

kwamen is er sprake van een toename van de verhouding tussen gevraagde en aangeboden 

hoeveelheid arbeid en/of een verandering in de relatieve uurlonen van hoog en laag opgeleide 

personen. 

 Substitutie is een verandering in de allocatie als gevolg van een verandering van de 

relatieve uurlonen van verschillende soorten arbeid. Het is mogelijk dat zowel personen met een 

lage opleiding vervangen worden door personen met een hoge opleiding als het omgekeerde. 

Substitutie kan in principe beide kanten op werken, dit in tegenstelling tot verdringing dat altijd 

van boven naar beneden werkt. 

In dit onderzoek wordt verdringing nader geoperationaliseerd als de kans van een 

werknemer met een bepaald onderwijsniveau op het bereiken van een bepaald functieniveau 

tussen twee tijdstippen is afgenomen. In dit onderzoek kan alleen over het resultaat van het 

verdringingsproces worden gesproken aangezien gewerkt wordt met zogenaamde standgegevens 

en niet met stroomgegevens. 

 In dit onderzoek wordt substitutie nader geoperationaliseerd als de kans van een 

werknemer met een bepaald onderwijsniveau op het bereiken van een bepaald functieniveau 

tussen twee tijdstippen is toegenomen. 

 Strikt genomen zijn voor het vaststellen van verdringing of substitutie gegevens over 

veranderingen in de uurlonen nodig. Deze zijn echter niet voorhanden. Er zijn twee redenen 

waarom in het geval dat de kans van een werknemer met een bepaald onderwijsniveau op het 

bereiken van een bepaald functieniveau is afgenomen gesproken wordt van verdringing. In de 

eerste plaats wordt in het theoretisch model verondersteld dat de uurlonen zich niet naar 

beneden kunnen aanpassen (zie hoofdstuk 3). Verlaging van de kans op een bepaald 

functieniveau is derhalve geen gevolg van een verandering van de relatieve uurlonen. In de 

tweede plaats is de te onderzoeken periode dusdanig kort (vier jaar) dat verondersteld kan 

worden dat de uurlonen zich niet naar beneden hebben aangepast. De aanhoudende 

werkloosheid in de periode tussen 1981 en 1985 is een verdere aanwijzing voor het niet 

veranderen van de uurlonen (zie hoofdstuk 6). 

                                                      
1
 Vergelijk ook Teulings (1990, p. 5). 
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1.3 OPBOUW VAN HET BOEK 

Het boek kent acht hoofdstukken. Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 een overzicht van veel 

gebruikt theorieën omtrent de arbeidsmarkt en of en, zo ja, hoe deze theorieën verdringing 

verklaren. De theorieën
2
 die besproken worden, zijn: de theorie van het menselijk kapitaal, het 

vacatureconcurrentiemodel, de theorie van de compenserende loonverschillen, de 

screeningshypothese, de credentialistische theorie, de theorie van de gesegmenteerde 

arbeidsmarkt, het onlangs door Teulings (1990a) ontwikkelde zoekmodel en efficiënte-

loonmodellen. Op basis van de beantwoording van de vraag in hoeverre deze theorieën in staat 

zijn verdringing te verklaren wordt nagegaan aan welke voorwaarden een allocatiemodel van de 

arbeidsmarkt moet voldoen om verdringing te kunnen verklaren. 

 In paragraaf 4 van hoofdstuk 2 wordt een aantal theorieën besproken die verschillen in 

positie op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen kunnen verklaren. Eerst wordt nagegaan 

of met behulp van de in de eerste paragraaf genoemde theorieën het verschil in positie op de 

arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen kan worden verklaard. Vervolgens wordt aandacht 

besteed aan theorieën die specifiek zijn ontwikkeld om verschillen in positie op de arbeidsmarkt 

tussen mannen en vrouwen te verklaren. Daarbij wordt aandacht besteed aan de theorieën van 

Becker die met behulp van "a taste for discrimination" van werkgevers, werknemers en/of 

consumenten verschillen in uurlonen tussen verschillende groepen werknemers probeert te 

verklaren. De tweede groep theorieën maakt gebruik van verschil in economische macht tussen 

verschillende marktpartijen. Een derde verklaring die ter sprake komt is de "crowding"-

hypothese. 

 In paragraaf 5 van hoofdstuk 2 wordt een basis gelegd voor de combinatie van theorieën 

die in staat is zowel verdringing in zijn algemeenheid als het verschil in verdringing tussen 

mannen en vrouwen te verklaren. 

 In hoofdstuk 3 is het theoretisch model aan de orde dat de allocatie verklaart en dat 

tevens als basis dient voor de verklaring van verdringing en verschillen in positie op de 

arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen. In paragraaf 2 is het model weergegeven en in 

paragraaf 3 staat hoe met het model verdringing kan worden verklaard. In paragraaf 4 wordt het 

model uitgebreid door op basis van sociale produktiefuncties verschillen tussen mannen en 

vrouwen te modelleren. In dit hoofdstuk worden hypothesen afgeleid, zowel over allocatie als 

over verdringing als over verschillen tussen mannen en vrouwen die in latere hoofdstukken 

worden getoetst. 

 In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de gebruikte gegevens, de gehanteerde 

statistische methoden en de operationalisaties van de verschillende begrippen. De gegevens voor 

dit onderzoek zijn ontleend aan de Arbeidskrachtentellingen van 1981 en 1985. Deze bestanden 

bevatten voldoende gegevens over een voldoend aantal personen om een gedetailleerde analyse 

van de allocatie van mannen en vrouwen mogelijk te maken. Een nadeel van de bestanden is het 

                                                      
2
 Het verschil tussen theorieën, modellen en hypothesen is niet altijd even duidelijk. Onder een theorie 

wordt verstaan een aantal samenhangende assumpties, waarvan de aanvangs- of randvoorwaarden verder 

moeten worden ingevuld. Onder een model wordt verstaan een aantal samenhangende assumpties 

waarvan de aanvangs- of randvoorwaarden al zijn ingevuld en onder een hypothese wordt verstaan een op 

basis van een theorie of model afgeleide voorspelling of een op zichzelf staande assumptie. Bij de 

benoeming van de door anderen geformuleerde ideeën in theorieën, modellen en hypothesen is zoveel 

mogelijk aansluiting gezocht bij hetgeen in de literatuur gebruikelijk is. 
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ontbreken van gegevens over de beloning van de ondervraagde personen. Hierdoor is het niet 

mogelijk de samenhang tussen allocatie en beloning te bestuderen. 

 In het onderzoek worden hoofdzakelijk twee statistische methoden gebruikt. De eerste 

methode is het multinomiaal logitmodel dat wordt gehanteerd om de verdeling van werknemers 

over de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt te schatten. De tweede methode is het "logit-

continuation-ratio" model dat gebruikt wordt om, gegeven de sector, de verdeling van de 

werknemers over functieniveaus te schatten. In dit hoofdstuk staat tevens een voorbeeld van de 

werking van het "logit-continuation-ratio" model. 

 In de hoofdstukken 5, 6 en 7 worden de hypothesen die uit het in hoofdstuk drie 

geformuleerde theoretisch model zijn afgeleid getoetst. In hoofdstuk 5 staat de toetsing van het 

allocatiemodel centraal. In hoofdstuk 6 komt de toetsing van de hypothese omtrent het verschil 

in verdringing tussen sectoren aan de orde. In hoofdstuk 7 wordt het verschil in verdringing 

tussen mannen en vrouwen geanalyseerd, nadat aandacht is besteed aan het verschil in allocatie 

tussen mannen en vrouwen. 

  Hoofdstuk 8 bevat de samenvatting en de conclusies van het onderzoek. 
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2 THEORIEËN OMTRENT DE ARBEIDSMARKT, VERDRING-

ING EN VERSCHILLEN IN ARBEIDSMARKTPOSITIE 

TUSSEN MANNEN EN VROUWEN 
 

2.1 INLEIDING 

Verdringing is een verandering in de allocatie op de arbeidsmarkt als gevolg van een afname 

van de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zonder een verandering van de 

relatieve uurlonen. Om verdringing te kunnen verklaren is het noodzakelijk inzicht te verwerven 

in de allocatie op de arbeidsmarkt. Pas als bekend is hoe de allocatie op de arbeidsmarkt tot 

stand komt kunnen veranderingen in de allocatie worden verklaard. Derhalve zal eerst aandacht 

worden besteed aan theorieën die een mogelijke verklaring bieden voor de allocatie op de 

arbeidsmarkt. Een zelfde procedure wordt gevolgd voor het verklaren van verschillen in 

verdringing tussen mannen en vrouwen. 

 In paragraaf 2 van dit hoofdstuk komen enkel theorieën aan de orde die een verband 

leggen tussen enerzijds opleiding en anderzijds allocatie en beloning. De theorieën die aan de 

orde gesteld worden zijn: de theorie van het menselijk kapitaal, het vacatureconcurrentiemodel, 

de theorie van de compenserende loonverschillen, de screeningshypothese, de credentialistische 

theorie, de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt, efficiënte-loonmodellen en het 

zoekmodel van Teulings. In paragraaf 3 wordt besproken of en, zo ja, hoe de genoemde 

theorieën in staat zijn verdringing te verklaren. In paragraaf 4 wordt aandacht besteed aan de 

verklaring van verschillen in positie op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen. Dit gebeurt 

zowel aan de hand van de in paragraaf 2 genoemde theorieën als aan de hand van enkele 

theorieën die specifiek zijn ontwikkeld om verschillen in positie op de arbeidsmarkt tussen 

mannen en vrouwen te verklaren. Deze specifieke theorieën zijn: Becker's theorie van "a taste 

for discrimination", theorieën gebaseerd op verschillen in economische macht en de 

"crowding"-hypothese. In paragraaf 5 wordt op basis van de conclusies van paragraaf 3 en 

paragraaf 4 aangegeven aan welke voorwaarden een theorie moet voldoen wil zij verdringing en 

verschil in verdringing tussen mannen en vrouwen kunnen verklaren. 

2.2 OPLEIDING, ALLOCATIE EN BELONING 

Er zijn verschillende theorieën in omloop ter verklaring van allocatie en beloning op de 

arbeidsmarkt. Een belangrijke overeenkomst tussen deze theorieën is dat ze allemaal aan 

opleiding een belangrijke rol toekennen voor de allocatie en beloning op de arbeidsmarkt. De 

manier waarop het verband tussen opleiding en allocatie en beloning wordt gelegd, verschilt 

echter. Vandaar dat eerst een overzicht volgt van veel gehanteerde theorieën van de 

arbeidsmarkt. 
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 De theorie van het menselijk kapitaal (Schultz, 1963; Becker, 1964; Mincer, 1974) 

legt een verband tussen de hoogte van de genoten opleiding en de arbeidsproduktiviteit die 

rechtstreeks bepalend is voor de beloning. Opleiding wordt gezien als een investering in 

menselijk kapitaal. Het menselijk kapitaal is bepalend voor de produktiviteit van een persoon. 

Hoe hoger het niveau van de gevolgde opleiding is die een persoon genoten heeft, des te groter 

is zijn
1
 arbeidsproduktiviteit en daarmee zijn loonvoet. Volgens deze theorie compenseren 

loonverschillen het verschil in opleiding ongeacht het functieniveau. De lonen zijn flexibel en 

reageren op een verandering in de verhouding tussen vraag en aanbod. De relatie tussen 

opleiding en functie en/of functieniveau is in de theorie van het menselijk kapitaal niet 

gespecificeerd. 

 In het vacatureconcurrentiemodel van Thurow (1975) wordt een verband gelegd 

tussen de opleiding, de positie in de wachtrij en het behaalde functieniveau dat bepalend is voor 

de loonvoet. De loonvoet ligt met het functieniveau vast en is derhalve rigide. Werkgevers 

plaatsen werkzoekenden in een denkbeeldige wachtrij. De werkzoekende die vooraan in de 

wachtrij staat wordt uiteindelijk gekozen. De plaats in de denkbeeldige wachtrij is afhankelijk 

van de trainingskosten die de werkgever denkt te moeten maken als hij die werkzoekende in 

dienst neemt. Er wordt verondersteld dat hoger opgeleiden lagere trainingskosten hebben en 

derhalve vaker vooraan in de wachtrij staan dan lager opgeleiden. Hoger opgeleide 

werkzoekenden komen vaker op hoge functieniveaus terecht en ontvangen derhalve een hogere 

loonvoet. Hoger opgeleiden ontvangen een gemiddeld hoger loon dan lager opgeleiden. Volgens 

deze theorie compenseren loonverschillen het verschil in functieniveau, ongeacht het niveau van 

de gevolgde opleiding. 

 In de theorie van de compenserende loonverschillen (Tinbergen, 1956; Rosen, 1974; 

Hartog, 1986 en 1988) wordt een verband gelegd tussen opleiding, functieniveau en de 

beloning. Er vindt afstemming plaats tussen opleidings- en functieniveau. Werknemers met een 

hogere opleiding worden verondersteld produktiever te zijn dan werknemers met een lagere 

opleiding maar tevens is de produktiviteit afhankelijk van het functieniveau waarop mensen 

werkzaam zijn. Een hoger opgeleide ontvangt een hoger loon dan een lager opgeleide indien 

beide op hetzelfde functieniveau werkzaam zijn. Ook zal een werknemer op een hoger 

functieniveau een hoger loon ontvangen dan een werknemer op een lager functie wanneer 

beiden hetzelfde opleidingsniveau hebben. Werknemers worden nog eens extra beloond voor de 

moeilijkheidsgraad van hun werk. De werknemers op een hoog functieniveau moeten zich meer 

inspannen en zijn produktiever wat ook een reden is waarom zij een hoger loon ontvangen. In 

deze theorie wordt verondersteld dat de lonen flexibel zijn in de zin dat loonverschillen tussen 

personen zowel het verschil in het niveau van de gevolgde opleiding als het verschil in 

functieniveau compenseren. 

 De screeninghypothese van Arrow (1972) en Spence (1974) zegt dat wegens 

imperfecte informatie werkgevers zich bij de selectie sterk laten leiden door de opleiding die de 

sollicitanten genoten hebben. Opleiding wordt gezien als een goedkope en efficiënte indicator 

voor de produktiviteit van nieuw aan te stellen werknemers. In het begin van de carrière van 

werknemers speelt opleiding derhalve een belangrijke rol bij de hoogte van de beloning. Later 

                                                      
1
 In het geval gesproken wordt over personen worden mannen en vrouwen te zamen bedoeld. In die 

gevallen wordt verwezen met hij en zijn etcetera. Men mag in dat geval ook lezen respectievelijk zij en 

haar. 
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als de werkgever meer ervaring heeft opgedaan met de werknemers zwakt dit verband af. De 

werkgever beschikt dan over andere, betere informatie voor de bepaling van de produktiviteit 

van de werknemer. De werknemer wordt niet langer overeenkomstig zijn geschatte 

produktiviteit beloond maar overeenkomstig zijn ware produktiviteit. 

 De credentialisten (Collins, 1979) stellen dat een onderwijsdiploma niet alleen de 

eigenschap heeft de produktiviteit te verhogen, maar ook een positioneel goed is waaraan status 

wordt ontleend. Deze statusaspecten van opleiding spelen een belangrijke rol bij de selectie van 

werknemers. De beloning is dan ook sterk afhankelijk van het opleidingsniveau van een 

werknemer. In tegenstelling tot de screeninghypothese blijft het verband tussen opleiding en 

beloning, vanwege de statusaspecten van opleiding volgens de credentialisten bestaan, ook als 

de werknemer langdurig bij dezelfde werkgever blijft. 

De theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt
2
 (zie o.a. Doeringer en Piore, 1971; 

Edwards, Reich en Gordon, 1975; voor Nederland: Valkenburg en Vissers, 1978) stelt dat er 

verschillende segmenten op de arbeidsmarkt bestaan. Deze segmenten zijn van elkaar 

gescheiden en de mobiliteit tussen de segmenten is laag. De mobiliteit binnen de segmenten is 

relatief hoog. Op elk van de segmenten komt er een bepaalde verdeling van de werknemers over 

de arbeidsplaatsen tot stand. De rol van opleiding in het allocatieproces is voor elk segment 

verschillend. Zo speelt in het primaire segment van de arbeidsmarkt opleiding een belangrijke 

rol bij de verdeling van de werknemers over de arbeidsplaatsen. Het primaire segment wordt 

met name gekarakteriseerd door stabiele werkgelegenheid die met name aan mensen met een 

hoge opleiding en stabiele werkgewoontes werk biedt. Dit in tegenstelling tot het secundaire 

segment waar lage lonen betaald worden en de werkzekerheid gering is. Opleiding speelt in het 

secundaire segment nauwelijks een rol in het allocatieproces.  

 Naast het onderscheid in een primair en secundair segment wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de interne en de externe arbeidsmarkt. De interne arbeidsmarkt wordt vooral 

gekenmerkt door stelsels van regels met behulp waarvan geselecteerd wordt. Het betreft meestal 

banen die bedrijfsspecifieke kennis eisen. De binding tussen werknemers en het bedrijf is op de 

interne arbeidsmarkt hoog terwijl deze op de externe arbeidsmarkt laag is. Het belang van 

formele criteria, zoals opleiding en senioriteit, in het allocatieproces op de interne arbeidsmarkt 

is groter dan op de externe arbeidsmarkt. 

 Een punt van kritiek op de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt is dat het 

afbakenen van de segmenten niet zonder problemen is. Een mij duidelijke indeling in 

segmenten is opgesteld door Stinchcombe (1979). Stinchcombe heeft een indeling gemaakt naar 

bedrijfsklassen, gebaseerd op de exclusieve vraag naar vaardigheden en de 

concurrentieverhoudingen op de afzetmarkt. De vraag naar exclusieve vaardigheden is 

gebaseerd op het niveau van de opleiding en de mate waarin bedrijfsspecifieke vaardigheden 

noodzakelijk zijn
3
. De concurrentieverhoudingen op de afzetmarkt worden bepaald door 

technische c.q. overheidsmonopolies. Op elk segment is de arbeidsmarkt anders georganiseerd 

waardoor de relatie tussen opleidingsniveau en functieniveau niet overal dezelfde is. 

De efficiënte-loonmodellen (Akerlof en Yellen, 1986) gaan ervan uit dat de 

produktiviteit van een werknemer niet alleen afhankelijk is van de kenmerken van de 

                                                      
2
 Zie voor een uitgebreid overzicht van verschillende theorieën over de gesegmenteerde arbeidsmarkt en 

kritiek vanuit een neo-klassiek gezichtspunt Cain (1976). 
3
 Vergelijk de non-competing groups van Mill (1900). 
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werknemer zoals opleiding, maar ook van de hoogte van de beloning die geboden wordt. Het 

loon is niet alleen afhankelijk van de verhouding tussen vraag en aanbod maar ook van het 

verband met de produktiviteit van de werknemer. Het efficiënte loon voor de werkgever is dat 

loon waarbij de arbeidskosten per eenheid produkt minimaal zijn. Als het loon waarbij vraag en 

aanbod in evenwicht zijn (marktloon) hoger is dan het efficiënte loon dan is de feitelijke 

loonvoet gelijk aan het marktloon. In dat geval is er geen werkloosheid. Als echter het 

marktloon lager is dan het efficiënte loon dan is het feitelijke loon gelijk aan het efficiënte loon 

en is er werkloosheid. Het efficiënte loon legt een bodem in de markt waar beneden het loon 

niet kan zakken. 

 Er zijn verschillende redenen aangegeven waarom er een dergelijke relatie tussen 

loonvoet en produktiviteit bestaat. De eerste variant is gebaseerd op ontwijkingsgedrag 

("shirking") van de werknemer (Shapiro en Stiglitz, 1984). De werknemer ondervindt negatief 

nut van de inspanningen om te werken. Hij probeert de inspanningen gedurende zijn werk zo 

gering mogelijk te houden. Slechts de controle door zijn baas met daarbij de dreiging van 

ontslag doet de werknemer zich inspannen. Als hij daarbij een hoger loon heeft dan hij elders 

kan verdienen zal hij proberen zijn kans op ontslag te minimaliseren door de gewenste 

inspanning te leveren. De kans op ontslag en de dreiging zijn hoge loon te verliezen doet de 

werknemer harder werken. Een hoger loon lokt aldus een grotere inspanning en produktiviteit 

bij de werknemer uit. 

 Een tweede mogelijke variant is gebaseerd op het idee van een gedeeltelijke gift van de 

werkgever aan de werknemer (Akerlof, 1982). De werkgever geeft de werknemer een hoger 

loon dan volgens de normen van de arbeidsmarkt noodzakelijk is en waarvoor de werkgever een 

hogere arbeidsinspanning voor terug krijgt. Dit is vooral van belang in situaties waar de 

produktiviteit niet goed meetbaar is. Er komen groepsnormen omtrent de arbeidsinspanning tot 

stand die deels afhankelijk zijn van het minimale inspanningsniveau die de werkgever eist en 

deels afhankelijk zijn van de beloning die de werkgever daar tegenover stelt. Bij te hoge 

minimale eisen omtrent de arbeidsinspanning komt de groepsnorm niet tot stand evenals bij een 

te lage beloning. Het is voor de werkgever voordelig een dusdanige mix van minimaal vereiste 

inspanningsniveau en beloning te maken dat hij daarvoor een maximale arbeidsinspanning van 

iedereen voor terug krijgt. In het optimum is het onvoordelig voor de werkgever de lonen te 

verlagen of het vereiste minimale inspanningsniveau te verhogen aangezien dat gepaard gaat 

met een meer dan evenredige daling van de arbeidsproduktiviteit. Het loon is voor alle 

werknemers in dezelfde groep gelijk en is hoger dan ze elders kunnen verdienen. 

 Een verdere uitwerking van dit idee is de relatiesignaaltheorie (Lindenberg, 1988; 

Wielers, 1991). Deze theorie zegt dat als werkgevers de produktiviteit van werknemers moeilijk 

vast kunnen stellen werkgevers door het geven van een signaal trachten een coöperatieve relatie 

op te bouwen. Soms zal dat signaal uit een hogere beloning (gedeeltelijke gift) bestaan, soms uit 

meer persoonsgebonden middelen. 

 Een derde variant is gebaseerd op voortdurende onzekerheid van de werkgever over de 

produktiviteit van de werknemer hetgeen leidt tot averechtse-selectie-effecten (adverse 

selection) van het bieden van een hoger loon (Weiss, 1980). Het model stelt dat de werkgevers 

in onzekerheid verkeren over de produktiviteit van een werknemer. De werkgever weet slechts 

dat de meest produktieve werknemers het hoogste reserveringsloon hebben, dat wil zeggen het 

loon waarbij werknemers bereid zijn aan het werk te gaan. Door het bieden van een hoog loon 
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zullen de meest produktieve werknemers bij deze werkgever solliciteren. De werkgever is op 

deze manier in staat de meest produktieve werknemers te selecteren en aan zich te binden. Als 

de werkgever de lonen verlaagt zullen juist de meest produktieve werknemers het eerst ontslag 

nemen. De werkgever ziet dan dat de produktiviteit meer dan evenredig daalt met de verlaging 

van het loon. Ondanks een verlaging van de totale arbeidskosten daalt de winst, doordat de 

arbeidskosten per eenheid produkt stijgen. Door dit effect ontstaat een verband tussen 

produktiviteit en beloning. 

 Een vierde reden voor het bestaan van efficiënte lonen is gebaseerd op loonverschillen 

(Akerlof en Yellen, 1988). Te grote loonverschillen tussen werknemers die hetzelfde soort werk 

verrichten in een bedrijf lokt ontevredenheid uit. Te grote loonverschillen ondermijnen de 

groepsgeest hetgeen een negatief effect heeft op de arbeidsinspanning van de werknemers. Door 

de loonverschillen niet te groot te laten worden maximaliseert de werkgever het 

inspanningsniveau van de werknemers. De arbeidskosten per eenheid produkt zijn minimaal en 

de winst maximaal. Om de loonverschillen te verkleinen kan de werkgever niet de lonen van de 

meest produktieve werknemers verlagen. De meest produktieve werknemers zullen, als hun 

loon wordt verlaagd, op zoek gaan naar een andere baan waar zij meer kunnen verdienen. De 

werkgever kan daarentegen wel de lonen van minder produktieve werknemers verhogen. De 

minder produktieve werknemers zullen graag bij deze werkgever blijven werken. Het gevolg is 

dat de meest produktieve werknemers het loon zullen ontvangen waarbij de arbeidsmarkt ruimt 

en de minder produktieve iets meer dan dat marktruimende loon. Een deel van de minder 

produktieve werknemers wordt, wegens het hogere loon, geconfronteerd met werkloosheid. Dit 

is in overeenstemming met Granovetter (1981 en 1986) die constateerde dat homogene groepen 

werknemers produktiever zijn dan heterogene groepen. 

 Een vijfde reden voor het bestaan van efficiënte lonen is het terugdringen van de kosten 

van verloop. In deze zogenoemde "labor turnover"-modellen (Salop, 1979) wordt verondersteld 

dat verloop kosten met zich meebrengt. Werkgevers moeten kosten maken voor het zoeken en 

het inwerken van nieuwe werknemers. Werkgevers zullen proberen de totale arbeidskosten 

(loon plus verloopkosten) te minimaliseren. Zij kunnen de kosten van verloop verlagen door een 

hoger loon te betalen. Een hoger loon doet werknemers minder snel besluiten van baan te 

veranderen aangezien zij ergens anders niet hetzelfde loon kunnen krijgen. Zolang de 

opbrengsten van een daling van het verloop groter zijn dan de extra kosten van een hoger loon 

zullen werkgevers het loon verhogen. Door het lager verloop dalen de arbeidskosten per eenheid 

produkt hetgeen voor werkgevers gunstig is; zij zien zijn winst stijgen. In dit model 

maximaliseert de werkgever zijn winst door het betalen van een hoger loon dan het loon waarbij 

de arbeidsmarkt ruimt en een daarmee gepaard gaande verlaging van de kosten van verloop. 

 Een zesde reden betreft de fysieke gesteldheid van de werknemers. Analoge argumenten 

hiervoor zijn reeds te vinden in de ideeën van Ricardo en Marx. Indien de lonen beneden een 

bepaald niveau zakken zijn de werknemers niet of onvoldoende in staat zich een behoorlijke 

maaltijd te verschaffen. Hierdoor neemt de fysieke gesteldheid van de werknemers af en komt 

de produktiviteit in gevaar. In termen van Marx: de arbeiders zijn niet in staat de arbeidskracht 

te reproduceren. Een goed voorbeeld is de verkorting van de werkdag aan het begin van deze 

eeuw. De verkorting van de werkdag leverde een forse stijging van de arbeidsproduktiviteit op 

(Windmuller, De Galan en Van Zweden, 1983) Deze verklaring lijkt voor de westerse wereld 

niet meer op te gaan, maar bezit misschien nog enige geldigheid voor de derde wereld. 
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Het laatste model ter verklaring van allocatie en beloning op de arbeidsmarkt is het 

model van Teulings (1990a). Teulings gaat uit van een zoekmodel van zowel vraag als aanbod 

op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is onvolledige informatie bij zowel de werkgever als de 

werknemer. Elke werknemer die bij een werkgever langs komt voor een sollicitatie ontvangt 

van de werkgever of een afwijzing of een loonbod dat mede gebaseerd is op de waarde van de 

openstaande vacature en het opleidingsniveau van de sollicitant (verwachte produktiviteit). De 

werkgever doet slechts een loonbod als de werknemer aan de minimumkwalificaties voldoet. 

Voldoet de werknemer niet aan de minimumkwalificaties dan ontvangt hij een afwijzing. Een 

werknemer accepteert dat loonbod als dat boven zijn reserveringsloon ligt. Dit reserveringsloon 

van de werknemer is afhankelijk van zijn eigen produktiviteit. Hoger opgeleide werknemers 

verwachten produktiever te zijn dan lager opgeleide werknemers en hebben derhalve ook een 

hoger reserveringsloon. Er komt een combinatie van werkgever en werknemer tot stand waarbij 

de beloning mede afhankelijk is van de opleiding van de werknemer. De opleiding van de 

werknemer is voor de werkgever een indicator van de verwachte produktiviteit van deze 

werknemer in een bepaalde functie. De werkgever heeft de mogelijkheid de kwalificatie-eisen 

aan te passen aan de situatie van de arbeidsmarkt (in een ruime arbeidsmarkt is hij strenger). De 

hoger opgeleide werknemers komen op de meest waardevolle (produktieve) vacatures terecht. 

Het loon heeft het karakter van een efficiënt loon. Het loon is rigide naar beneden vanwege de 

minimumkwalificaties die werkgevers eisen. Hierdoor ontstaan er averechtse-selectie-effecten. 

In tegenstelling tot de voorgaande modellen heeft het model van Teulings geen unieke 

oplossing. Het model heeft één vrijheidsgraad. Uit de oplossing van zijn model blijkt dat het 

niveau van de werkloosheid afhankelijk is van de spreiding van de lonen. Hoe sterker de 

spreiding van de lonen, hoe groter de spreiding van de reserveringslonen hetgeen leidt tot een 

lagere acceptatiekans wat tot gevolg heeft dat de zoekduren van werknemers toeneemt en 

daarmee de werkloosheid. Een loondaling van de werknemers met de laagste kwalificaties heeft 

dan ook niet het effect dat een aanbodoverschot verdwijnt. Volgens Teulings zal het 

tegenovergestelde effect optreden. De spreiding van de lonen wordt groter en daarmee komt ook 

het evenwichtsniveau van de werkloosheid hoger te liggen. 

 

2.3 VERDRINGING 

In hoeverre zijn nu de hierboven genoemde theorieën en modellen in staat verdringing te 

verklaren? Verdringing is een verschijnsel op de arbeidsmarkt waarbij mensen met een hoog 

opleidingsniveau terechtkomen op banen die in het verleden werden bezet door mensen met een 

lager opleidingsniveau. De kwalificatie-eisen in termen van opleiding zijn opgeschroefd 

waardoor mensen niet meer automatisch voor dezelfde banen in aanmerking komen als in het 

verleden. Verdringing aldus geformuleerd impliceert een veranderde allocatie op de 

arbeidsmarkt. Deze verandering kan zich alleen voordoen als de verhouding tussen gevraagde 

en aangeboden hoeveelheid arbeid is afgenomen. Een noodzakelijke voorwaarde voor 

verdringing is het bestaan van een aanbodoverschot. Een werkgever heeft dan een ruime keuze 

uit het aanbod van arbeid. Aan het ontstaan van een dergelijk aanbodoverschot, dat op meerdere 

manieren kan plaatsvinden, wordt hier geen aandacht aan besteed. 

De theorie van het menselijk kapitaal kan op zichzelf verdringing niet verklaren. De 

theorie is gebaseerd op de neo-klassieke economie waarbij onevenwichtigheden in vraag en 
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aanbod via prijsaanpassingen worden hersteld. In een ruime arbeidsmarkt zullen volgens deze 

theorie de lonen dalen, waardoor een deel van het arbeidsaanbod zich terugtrekt van de 

arbeidsmarkt en tegelijkertijd de vraag naar arbeid toeneemt. De gevraagde en aangeboden 

hoeveelheid arbeid wordt via een loonsverlaging op elkaar afgestemd. Tegen de lagere lonen 

zullen meer mensen in dienst worden genomen; de werkloosheid verdwijnt. Door de 

verandering in de loonvoet treden er substitutie-effecten op waarbij de duurdere soorten arbeid 

door goedkopere worden vervangen. Er is geen sprake van een rangordening van banen waarbij 

hoog opgeleide werknemers de banen van laag opgeleide werknemers bezetten. Vanwege het 

veronderstelde homogene karakter van de vraag naar arbeid zullen de aanpassingen, deels in de 

vorm van substitutie, zich op de gehele arbeidsmarkt voordoen. 

 Het vacatureconcurrentiemodel is wel in staat verdringing te verklaren. Door de 

veronderstelde loonrigiditeit op de arbeidsmarkt kunnen slechts hoeveelheidsaanpassingen 

optreden. De gevraagde en aangeboden hoeveelheden arbeid hoeven niet even groot te zijn en er 

is ook geen mechanisme dat de gevraagde en aangeboden hoeveelheden arbeid met elkaar in 

evenwicht brengt. In een ruime arbeidsmarkt worden de wachtrijen voor de vacatures langer. De 

werkgevers hebben een grotere keuze uit de aangeboden hoeveelheid arbeid. Hierdoor zal een 

aantal werknemers die in het verleden nog voor bepaalde banen in aanmerking kwamen nu uit 

de boot vallen. Zij worden verdrongen door werknemers met een hogere opleiding. De hoog 

opgeleide werknemers zijn nu ook gedwongen, op straffe van werkloosheid, genoegen te nemen 

met minder produktieve banen. De laagst opgeleide werknemers worden werkloos. Voor hen 

zijn geen banen meer beschikbaar. Verdringing doet zich, volgens het 

vacatureconcurrentiemodel, op de hele arbeidsmarkt voor. In elk deel van de arbeidsmarkt vindt 

verdringing in even sterke mate plaats. 

 De theorie van de compenserende loonverschillen kan verdringing onder bepaalde 

omstandigheden verklaren. Daarbij is het van belang of sommige soorten arbeid een 

comparatief dan wel een absoluut voordeel ten opzichte van andere soorten arbeid op de 

arbeidsmarkt hebben. Bij comparatief voordeel is de hoog opgeleide werknemer op elk 

functieniveau produktiever dan de laag opgeleide werknemer, maar het verschil in produktiviteit 

neemt toe met het functieniveau. Bij absoluut voordeel is de laag opgeleide werknemer 

produktiever op de lage functieniveaus dan de hoog opgeleide werknemer. Op de hoge 

functieniveaus doet zich het omgekeerde voor. Daar zijn de hoog opgeleide werknemers 

produktiever dan de laag opgeleide werknemers. Slechts als er sprake is van comparatief 

voordeel kan verdringing worden verklaard. In een ruime arbeidsmarkt dalen de lonen en is het 

voor een werkgever voordeliger op elk functieniveau hoog opgeleide werknemers in dienst te 

nemen. De hoger opgeleide werknemers komen op banen terecht die voorheen waren 

voorbehouden aan lager opgeleide werknemers. Als de lager opgeleide werknemers in de lage 

functies een absoluut voordeel hebben ten opzichte van de hoger opgeleide werknemers is een 

dergelijke herallocatie niet profijtelijk voor de werkgevers en zal derhalve niet tot stand komen. 

De theorie voorspelt dat op langere termijn, ongeacht het soort voordeel, er door de 

aanpassingen van de lonen een nieuw evenwicht tussen de gevraagde en aangeboden 

hoeveelheid arbeid tot stand komt. Door de verlaging van de lonen neemt de gevraagde 

hoeveelheid toe en de aangeboden hoeveelheid arbeid af. De opgetreden werkloosheid 

verdwijnt. 
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  Met behulp van de screeninghypothese kan verdringing niet worden verklaard. 

Alhoewel de selectie met name op opleiding plaatsvindt en de beloning daar in eerste instantie 

op afgestemd is, zijn de lonen flexibel. De lonen worden aan de marginale produktiviteit van de 

werknemer aangepast zodra deze bekend is. Gedurende de loopbaan van de werknemers wordt 

de beloning aangepast aan de dan bekende produktiviteit. Een overschot aan arbeid zal worden 

weggewerkt door aanpassing van de lonen en een verandering in de gevraagde en aangeboden 

hoeveelheid arbeid. Waarschijnlijk zal de waardering van opleiding bij de selectie aan de 

marktomstandigheden worden aangepast. 

 Voor de credentialisten ligt dat anders. Een toename van het aantal hoger opgeleiden 

leidt tot diploma-inflatie. De diploma-inflatie leidt tot strengere selectie-eisen, hetgeen tot 

verdringing leidt. Aan een diploma wordt minder status ontleend als meer personen een zelfde 

diploma hebben. Om evenveel status als voorheen aan een opleiding te ontlenen moet een 

hogere opleiding worden gevolgd. Er ontstaat min of meer een "rat-race". De werkgevers 

reageren daarop door het vereiste opleidingsniveau voor de banen te verhogen. Er wordt immers 

op de statusaspecten geselecteerd. Volgens de credentialisten is verdringing een langdurig 

proces dat overal in even sterke mate plaatsvindt. 

De theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt biedt eveneens een verklaring voor 

het optreden van verdringing. Met name in het primaire segment, waar opleiding een 

belangrijke rol speelt bij de verdeling van banen, kan verdringing optreden. In een ruime 

arbeidsmarkt waar het aanbod van hoger opgeleiden groot is kunnen de werkgevers in het 

primaire segment hun selectie-eisen verhogen. Aangezien opleiding in het secundaire segment 

nauwelijks een rol speelt bij de allocatie van arbeid, zijn daar geen verdringingseffecten te 

verwachten. 

 Ook de indeling waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een interne en een 

externe arbeidsmarkt biedt mogelijkheden tot het verklaren van verdringing. Op de interne 

arbeidsmarkt kan bij de aanvangsbanen in een ruime arbeidsmarkt strenger worden geselecteerd. 

De lonen zijn rigide en grotendeels afhankelijk van senioriteit. Personen moeten aan hogere 

opleidingseisen voldoen willen ze bij het bedrijf binnenkomen. Op de externe arbeidsmarkt 

waar geen binding bestaat tussen de werknemer en het bedrijf speelt opleiding een minder 

belangrijke rol bij de verdeling van de arbeid. De lonen zijn op deze deelmarkt afhankelijk van 

de vraag en het aanbod. Verdringing kan hier door de onderlinge concurrentie van arbeid niet 

optreden. Op de externe markt is sprake van veranderingen in de allocatie als gevolg van 

aanpassingen in de uurlonen. 

 Bij de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt is het echter niet altijd even 

duidelijk op basis van welke criteria de deelmarkten kunnen worden onderscheiden. Er zijn 

verschillende typologieën in omloop die soms tautologisch zijn (de secundaire markt bestaat uit 

voornamelijk vrouwelijke werknemers omdat zij daar werken). Het aantrekkelijke van deze 

theorieën is dat voorspeld wordt dat verdringing niet overal even sterk is, maar dat verdringing 

zich op sommige deelmarkten niet voor zal doen en op andere wel. 

In de efficiënte-loonmodellen zijn de lonen rigide naar beneden. De lonen kunnen niet 

beneden de efficiënte lonen dalen, wel kunnen ze er boven liggen. Evenwicht (dat wil zeggen 

afwezigheid van krachten die veranderingen veroorzaken) op de arbeidsmarkt kan gepaard gaan 

met werkloosheid; de gevraagde en aangeboden hoeveelheid arbeid zijn niet altijd even groot. In 

een ruime arbeidsmarkt zullen de lonen niet ver genoeg dalen om het aanbodoverschot weg te 
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werken. In zo'n situatie kan verdringing optreden. De werkgever heeft in deze situatie de 

mogelijkheid zijn voorkeuren te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de winst. Indien 

werkgevers een voorkeur hebben voor werknemers met een hoge opleiding zullen werkgevers 

personen met een hoge opleiding in dienst nemen, hetgeen ten koste gaat van personen met een 

lage opleiding. Dit heeft verdringing tot gevolg. 

 Een andere mogelijkheid om met behulp van efficiënte-loonmodellen verdringing te 

verklaren is het veronderstellen van verschillen in arbeidskosten per eenheid produkt voor 

verschillende soorten arbeid. In een ruime arbeidsmarkt zal de groep die het meest efficiënt 

produceert, dat wil zeggen met de laagste arbeidskosten per eenheid produkt, de voorkeur 

krijgen boven minder efficiënte groepen. Als de hoger opgeleiden efficiënter produceren dan de 

lager opgeleiden zal de voorkeur van de werkgever naar de hoger opgeleiden uitgaan en zal er 

verdringing optreden. Het is dan voor de werkgever rationeel (want goedkoper) hoog opgeleide 

werknemers aan te stellen. 

 Een derde mogelijkheid is gebaseerd op de variant dat loonverschillen bepalend zijn 

voor de produktiviteit. De werkgever is gebaat bij homogene groepen waarbinnen de 

loonverschillen klein zijn en zal derhalve de laagst opgeleide werknemers boven hun marktloon 

betalen. Dit impliceert dat in een ruime arbeidsmarkt de werkloosheid geconcentreerd is bij de 

laagst opgeleiden. Werkgevers zijn in staat dusdanig te selecteren dat de groepen werknemers 

homogener (ook wat betreft opleidingsniveau) van samenstelling worden. De efficiënte-

loonmodellen laten zich er niet over uit welke werkgever in staat is meer dan het marktloon te 

betalen. Verdringing zal zich in even sterke mate voordoen bij elke werkgever die efficiënte 

lonen betaalt. Bij werkgevers die het marktloon betalen zal geen verdringing optreden. 

Het model van Teulings (1990a) biedt eveneens een verklaring voor verdringing. In het 

model hebben werkgevers te maken met averechtse-selectie-effecten. Werkgevers wegen het 

loon en de kwalificatie-eisen tegen elkaar af. In een ruime arbeidsmarkt kunnen en zullen 

werkgevers de kwalificatie-eisen opschroeven. Dit heeft tot gevolg dat er zich verdringing zal 

voordoen. Aangezien zijn model meerdere oplossingen kent, kunnen de gevolgen van 

verdringing blijvend zijn. In het model is het evenwichtsniveau van de werkloosheid afhankelijk 

van de spreiding van de lonen en omgekeerd. Naarmate het niveau van de werkloosheid hoger 

is, zal de spreiding van de lonen groter zijn. In dat geval zullen werkgevers, vanwege het grotere 

aanbod van werkzoekenden, de kwalificatie-eisen verhogen. Dit betekent dat bijvoorbeeld na 

een conjuncturele schok, die een verhoging van de werkloosheid tot gevolg heeft, de 

werkloosheid niet automatisch terugkeert naar het oorspronkelijke niveau. De gevolgen van 

verdringing die tijdens het aanpassingsproces optreedt zullen blijvend zijn, als het nieuwe 

evenwichtsniveau van werkloosheid op een hoger niveau ligt dan voor de schok. De vereiste 

kwalificaties zijn blijvend verhoogd en de spreiding van de lonen vergroot, waardoor met name 

de laagst opgeleiden werkloos zullen zijn. In tegenstelling tot andere zoekmodellen, waar na 

verloop van tijd een aanpassing in de lonen plaatsvindt en de kwalificatie-eisen terug gaan naar 

het oude niveau (Mortensen, 1970), is er niet automatisch een weg terug naar de situatie voor de 

schok. Teulings geeft niet aan waar en onder welke omstandigheden verdringing zich het sterkst 

voor zal doen. Ook geeft Teulings niet aan of er een weg terug is en hoe deze in gang gezet zou 

worden. 

De conclusie van deze vergelijking is dat verdringing slechts onder bepaalde 

voorwaarden kan worden verklaard. De noodzakelijke voorwaarde van een aanbodoverschot op 
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de arbeidsmarkt is niet voldoende om verdringing te verklaren. Als aanvullende voorwaarde 

moeten de uurlonen (neerwaarts) rigide zijn (Thurow, 1975; Akerlof en Yellen, 1986) of voor 

tenminste een deel aan de functie gekoppeld zijn (Thurow, 1975; Hartog, 1988b; Teulings, 

1990a). Als de uurlonen flexibel zijn, dat wil zeggen als zij reageren op veranderingen in vraag 

en aanbod, treden er weliswaar verandering op in de allocatie maar die leiden niet tot 

verdringing. Daarnaast moet het aanbod van arbeid heterogeen zijn. Voor de verklaring van 

verschillen in verdringing tussen sectoren is het tevens noodzakelijk dat de vraag naar arbeid 

heterogeen is (Doeringer en Piore, 1971; Edwards, Reich en Gordon, 1975). 

 

2.4 VERSCHILLEN IN ARBEIDSMARKTPOSITIE TUSSEN MANNEN EN VROUWEN 

Er zijn tal van theorieën ontwikkeld om verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en 

vrouwen te verklaren. Een deel van deze theorieën past binnen het raamwerk van de neo-

klassieke economie, andere zijn rechtstreekse toepassingen van de neo-klassieke economie. Nog 

weer andere zijn ontwikkeld buiten het neo-klassieke denkraam om. In dit overzicht zal eerst 

aangegeven worden hoe met de in paragraaf 2.2 genoemde theorieën verschillen in 

arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen kan worden verklaard. Vervolgens komen 

enkele veel gebruikte en/of genoemde theorieën aan bod, die speciaal ontwikkeld zijn ter 

verklaring van verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen. Deze theorieën 

zijn: 'taste for discrimination' van Becker (1957), verschillen in economische macht (Robinson, 

1934; Madden, 1973) en de "crowding"-hypothese (Bergmann, 1974) 

De theorie van het menselijk kapitaal verklaart verschillen op de arbeidsmarkt tussen 

mannen en vrouwen uit verschillen in menselijk kapitaal. Vrouwen investeren minder en in 

andere soorten menselijk kapitaal dan mannen (Mincer en Polachek, 1974; Mincer, 1974). De 

geringere investering in menselijk kapitaal door vrouwen is een gevolg van het onderbreken van 

de loopbaan om zich te richten op onbetaalde huishoudelijke arbeid. Hierdoor doen vrouwen 

minder werkervaring op dan mannen waardoor het niveau van de investering in menselijk 

kapitaal lager ligt. Bovendien heeft de onderbreking van de betaalde loopbaan tot gevolg dat het 

menselijk kapitaal sneller veroudert. De onderbreking van de betaalde loopbaan en het zich 

richten op de onbetaalde arbeid heeft nog een ander gevolg. Vrouwen zullen, vanwege hun 

verwachting onbetaalde arbeid te gaan verrichten, anders investeren in het onderwijs. Ze 

investeren meer in onderwijs dat niet alleen rendeert voor de betaalde arbeid maar ook voor de 

onbetaalde arbeid (Becker, 1981). Dit gaat deels ten koste van het rendement op het menselijk 

kapitaal dat vrouwen op de arbeidsmarkt krijgen. 

 Alhoewel deze theorie empirische ondersteuning vindt (Mincer en Polachek, 1974; 

Schippers, 1987; Groot, Schippers en Siegers, 1988) is ze niet in staat de op de arbeidsmarkt 

bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen geheel te verklaren (Cain, 1986; Schippers, 

1987; Van der Burgh, 1992). Als met het verschil in menselijk kapitaal tussen mannen en 

vrouwen rekening wordt gehouden, dan kan een deel van het beloningsverschil worden 

verklaard. Voor een ander deel moet de verklaring van de verschillen worden gezocht in de 

verschillende banen die mannen en vrouwen hebben (Schippers, 1987). 

In het vacatureconcurrentiemodel wordt verondersteld dat werkgevers vrouwen 

achterin de wachtrij plaatsen, omdat verondersteld wordt dat het rendement op trainingskosten 

voor vrouwen lager is dan voor mannen (Thurow, 1975). Vrouwen komen derhalve niet in 
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aanmerking voor de betere banen. Omdat vrouwen achterin de wachtrij staan, worden ze pas op 

een laat moment, als de betere banen al zijn vergeven, door de werkgevers geselecteerd. 

Werkgevers plaatsen vrouwen achterin de wachtrij omdat werkgevers denken dat vrouwen 

vaker hun betaalde loopbaan onderbreken dan mannen. Door deze vermoedelijke 

onderbreking(en) verwachten werkgevers dat het rendement op de gemaakte trainingskosten 

voor vrouwen lager zal zijn dan dat van mannen. Vrouwen moeten in een kortere periode hun 

trainingskosten terugverdienen. Dit acht de werkgever niet mogelijk. 

 De verwachting dat het rendement van vrouwen op hun trainingskosten lager is dan dat 

van mannen is een vorm van statistische discriminatie, gebaseerd op de screeningshypothese 

van Arrow (1972) en Spence (1974). Werkgevers hebben onvoldoende informatie over de 

produktiviteit van werknemers en laten zich bij de selectie leiden door groepskenmerken die aan 

individuen worden toebedeeld. In dit specifieke geval het kenmerk dat de meeste vrouwen hun 

betaalde loopbaan onderbreken, om zich te richten op onbetaalde huishoudelijke arbeid. Het 

gemakkelijk waar te nemen kenmerk sekse wordt aldus gebruikt om te selecteren. Dit pakt 

nadelig uit voor vrouwen, ook voor die vrouwen die hun loopbaan niet onderbreken (zie ook 

Schippers, 1987). Cain (1986) argumenteert dat statistische discriminatie niet tot 

beloningsverschillen leidt. Sommige personen zullen vanwege statistische discriminatie meer 

betaald krijgen en sommigen minder dan in een situatie met volledige kennis. Dit overbetalen en 

onderbetalen heft elkaar op (zie ook Aigner en Cain, 1977; Rothschild en Stiglitz, 1982). 

Het verschil in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen kan niet rechtstreeks met 

de theorie van de compenserende loonverschillen worden verklaard. Daarvoor zijn 

aanvullende assumpties met betrekking tot verschillen in preferenties tussen mannen en 

vrouwen noodzakelijk. Frank (1978) beargumenteert dat, doordat de woonlocatie van een 

huishouden veelal wordt bepaald door de werklocatie van de man, de vrouw een geringere 

keuze uit beschikbare banen heeft. Door de geringere keuze zal de combinatie van 

persoonskenmerken en functiekenmerken voor vrouwen minder goed uitvallen dan voor 

mannen. Vrouwen zullen derhalve minder betaald krijgen dan mannen. De beperking van de 

arbeidsmarkt voor vrouwen, ten opzichte van mannen, tot een bepaalde regio is eerder 

aangetoond door Evers en Van Der Veen (1986). 

Ook de credentialisten zijn niet in staat verschillen in arbeidsmarktpositie tussen 

mannen en vrouwen te verklaren zonder extra veronderstellingen. Zij zouden bijvoorbeeld 

kunnen veronderstellen dat vrouwen minder status aan onderwijs ontlenen dan mannen. 

De theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt stelt dat mannen en vrouwen 

verschillende kansen hebben op banen in de verschillende segmenten. Vrouwen hebben 

slechtere kansen op werk in het primaire segment omdat ze veelal met onderbrekingen 

participeren op de arbeidsmarkt. Dit belet een toetreding tot het primaire segment, maar uit 

empirisch onderzoek blijkt dat vrouwen vaak niet voldoen aan het stereotiepe beeld van een 

secundaire werknemer (Schippers, 1987, p. 28). Het is derhalve onduidelijk of 

beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen met behulp van deze theorie kan worden 

verklaard, zeker als in ogenschouw wordt genomen dat er op voorhand geen uitspraken zijn te 

doen over verschillen in beloning tussen het interne en externe segment. Op de externe markt 

kunnen de schaarsteverhoudingen tussen vraag en aanbod dusdanig komen te liggen dat op de 

externe markt hogere uurlonen worden betaald dan op de interne markt (denk bijvoorbeeld aan 

accountants of professionele voetballers). 
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Discriminatie van vrouwen kan met behulp van de efficiënte-loonmodellen worden 

verklaard als de loonkosten per eenheid produkt voor vrouwen hoger liggen dan voor mannen 

(Teulings, 1990a). In dat geval is het voor werkgevers voordeliger mannen in dienst te nemen. 

Zij produceren immers goedkoper. Een andere verklaring is dat, hoewel de loonkosten per 

eenheid produkt voor mannen en vrouwen gelijk zijn, werkgevers in een situatie van 

werkloosheid de mogelijkheid hebben bij het selecteren van werknemers hun eigen voorkeuren 

te volgen. Als werkgevers om wat voor reden dan ook een voorkeur hebben voor het werken 

met mannen zullen vrouwen hiervan de dupe worden. Deze verklaring vraagt wel om een 

nadere specificatie van de voorkeuren van werkgevers. 

Naast deze theorieën van de arbeidsmarkt worden er in de literatuur nog andere 

theorieën die verklaringen gegeven voor de relatief slechte arbeidsmarktpositie van vrouwen 

(Schippers, 1987; Cain, 1986; Ehrenberg en Smith, 1988). De eerste van deze theorieën is de 

theorie die verschillen in arbeidsmarktpositie tussen groepen probeert te verklaren met behulp 

van voorkeuren (Becker, 1957). Er wordt verondersteld dat werkgevers, werknemers en 

consumenten een zgn. 'taste for discrimination' hebben. Zij hebben een voorkeur of afkeer te 

werken of in contact te komen met bepaalde groepen werknemers. Deze voorkeur verschijnt, 

naast de gebruikelijke nutsargumenten, in de te maximaliseren nutsfunctie als extra 

nutsargument. Werkgevers, werknemers of consumenten moeten voor het ervaren negatieve nut, 

om met bepaalde werknemers te werken, gecompenseerd worden. Dit veroorzaakt 

loonverschillen tussen groepen van werknemers. 

 Op basis van het werk van Becker (1957) zijn er drie basismodellen ontwikkeld. Het 

eerste model gaat uit van voorkeuren van werkgevers. Het tweede model tracht verschillen in 

arbeidsmarktpositie tussen groepen te verklaren door voorkeuren van collega-werknemers. Ten 

slotte is er aandacht besteed aan voorkeuren van klanten van bedrijven. Geen van deze drie 

modellen is echter geheel bevredigend. 

 Het eerste model houdt in dat werkgevers een voorkeur hebben voor een bepaalde groep 

werknemers. Werkgevers zijn bereid deze werknemers extra te betalen of zij geven de niet 

gewenste werknemers minder loon als compensatie voor hun eigen verlies aan nut. Een 

belangrijke tekortkoming van dit model is dat op langere termijn, als gevolg van volledige 

mededinging, verschillen in beloning tussen groepen werknemers zal verdwijnen. Concurrenten, 

die geen voorkeur hebben voor een bepaalde groep, zullen de door anderen minder 

geprefereerde werknemers goedkoop kunnen aanstellen en zo goedkoper produceren. 

Uiteindelijk worden de werkgevers, die hun voorkeur voor een bepaalde groep werknemers 

laten gelden, uit de markt geprijsd (Schippers, 1987 p. 82). Langdurige, aanhoudende 

verschillen tussen groepen werknemers is niet door dit model te verklaren. Cain (1986) laat 

echter zien dat het mogelijk is dat er volledige segregatie op de arbeidsmarkt tot stand komt. 

Alle werkgevers hebben slechts één bepaalde groep werknemers, in ons geval alleen mannen of 

alleen vrouwen, in dienst. Dit is niet erg realistisch. Bovendien is het in dat geval mogelijk dat 

tussen de groepen geen beloningsverschillen bestaan. 

 Het tweede model houdt in dat werkgevers worden geconfronteerd met groepen 

werknemers die slechts met andere groepen willen samenwerken als zij daarvoor een 

compensatie ontvangen. Er zijn voor werkgevers twee strategieën mogelijk om hieraan 

tegemoet te komen. In de eerste plaats hebben zij de mogelijkheid uitsluitend werknemers in 

dienst te nemen die tot dezelfde groep behoren. Deze strategie leidt tot volledige segregatie 
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tussen bedrijven of onderdelen van bedrijven. Een tweede mogelijke strategie is werknemers te 

compenseren voor hun ongemak, dat veroorzaakt wordt door het werken met andere groepen 

werknemers. Die compensatie zal uit hogere uurlonen bestaan. De tekortkoming van deze 

variant is dat in het eerste geval alleen op microniveau het optreden van segregatie op de 

werkvloer kan worden verklaard en in het tweede geval werkgevers met hogere produktiekosten 

te maken krijgen. In het eerste geval nemen werkgevers hetzij alleen mannen hetzij alleen 

vrouwen in dienst (Schippers, 1987 p.88). Dit is, evenals in het model waarin voorkeuren van 

werkgevers wordt gemodelleerd, niet erg realistisch. Het is op basis van deze veronderstellingen 

moeilijk te voorspellen op welke delen of sectoren van de arbeidsmarkt segregatie op zal treden. 

Bovendien is het mogelijk dat in het geval van volledige segregatie er geen beloningsverschillen 

tussen de verschillende groepen bestaan. In het tweede geval zullen werkgevers, die de 

compensatie betalen, ten onder gaan aan volledige mededinging (Schippers, 1987 p. 88). Slechts 

de gesegregeerde bedrijven blijven over, maar dit is niet voldoende om beloningsverschillen 

tussen mannen en vrouwen te kunnen verklaren. 

 Bell (1974) geeft een uitbreiding aan het model van voorkeuren door werknemers. In de 

eerste plaats veronderstelt hij dat beloningsverschillen niet veroorzaakt wordt door afkeer, maar 

door de dreiging die van nieuwe werknemers uitgaat voor de positie van de al aanwezige 

werknemers. Ten tweede veronderstelt hij dat het moeilijk is om van een volledig mannelijk 

bestand over te schakelen op een volledig vrouwelijk bestand. Met behulp van deze 

veronderstellingen komt hij tot de conclusie dat in een situatie van hoogconjunctuur, als de 

arbeidsmarkt voor mannen gespannen is, het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen zal 

afnemen. De mannen voelen zich in een dergelijke situatie minder bedreigd. Ze kunnen als ze 

willen gemakkelijk ander werk krijgen. De compensatie die ze vragen voor het werken met 

vrouwen zal in deze situatie lager zijn, hetgeen het voor sommige werkgevers financieel 

mogelijk maakt vrouwen in dienst te nemen. In een situatie van laagconjunctuur zal de 

discriminatie toenemen. De mate van voorkeur ligt niet vast, maar is afhankelijk van de dreiging 

die op een bepaald moment aanwezig is. Zie voor een uiteenzetting Schippers (1987 p. 95). De 

bezwaren die hierboven genoemd zijn blijven echter geldig voor de variant van Bell. De variant 

van Bell blijft een model ter verklaring van segregatie op micro-niveau; sommige werkgevers 

hebben mannen in dienst, anderen vrouwen. Hoe het totale beeld eruit ziet is onbekend. Alleen 

in tijden van hoogconjunctuur kan er (tijdelijk) integratie optreden wegens een tekort aan 

mannelijke arbeidskrachten. 

 Het derde model houdt in dat de klanten een voorkeur hebben voor bepaalde groepen 

mensen waardoor ze bediend zullen worden. Indien de klanten niet door de werknemers bediend 

worden waar hun voorkeur naar uitgaat, verlangen ze een lagere prijs. Dit gaat ten koste van de 

winst van werkgevers. Werkgevers zullen derhalve de meest gewenste werknemers in dienst 

nemen. De tekortkoming van dit model is dat de meeste werknemers van een bedrijf niet in 

aanraking komen met de klanten van het bedrijf. Alleen bij bedrijven of functies met veel 

publiekscontact kunnen beloningsverschillen optreden. Ook hier zal echter segregatie optreden. 

In sommige gevallen zal de voorkeur van de klanten uitgaan naar mannen, terwijl in andere 

gevallen de voorkeur uitgaat naar vrouwen. Deze segregatie, voorzover ze zich voordoet hoeft 

echter wederom niet te leiden tot langdurige loonverschillen tussen mannen en vrouwen. 

Bovendien kunnen eventuele verschillen slechts voor een klein deel van de bedrijven en functies 

worden verklaard. 
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Een tweede theorie die is ontwikkeld om beloningsverschillen tussen groepen 

werknemers te verklaren maakt gebruik van verschil in economische macht tussen 

verschillende marktpartijen. Voorkeuren van werkgevers, werknemers of consumenten zijn niet 

langer een argument in de nutsfunctie, maar door een verschil in economische macht tussen 

werkgevers op de afzetmarkt (monopolie) of tussen werkgevers en werknemers op de 

arbeidsmarkt (monopsonie) leidt het streven van werkgevers naar een maximale winst tot 

beloningsverschillen tussen groepen werknemers (Robinson, 1934; Madden, 1973). 

 Van de twee verschillende verklaringen op basis van economische macht is alleen het 

argument van een monopsonistische arbeidsmarkt interessant (Madden, 1973). Een monopolist 

(Robinson, 1934) heeft geen reden zijn werknemers meer te betalen dan niet-monopolisten. 

 Als er een werkgever is, die monopsonist is op de arbeidsmarkt, en die werkgever wordt 

geconfronteerd met twee groepen werknemers die een verschillende aanbodcurve hebben, dan is 

het rationeel voor de werkgever om de twee groepen verschillend te belonen (Schippers, 1987 p. 

107). De groep die het laagste loon ontvangt is de groep met de laagste loonvoetelasticiteit van 

het aanbod. Dus in het geval dat de loonvoetelasticiteit van het aanbod van vrouwen geringer is 

dan dat van mannen zullen vrouwen een lager uurloon ontvangen dan mannen. 

 Punten van kritiek zijn dat in de praktijk meestal wordt gevonden dat de 

loonvoetelasticiteit van het aanbod van vrouwen groter is dan dat van mannen (Schippers, 1987; 

Cain, 1986) en dat monopsonistische arbeidsmarkten zich niet of nauwelijks voordoen. Ook zijn 

er geen arbeidsmarkten waar dit bij benadering het geval is. Alhoewel de arbeidsmarkt van de 

meeste vrouwen regionaal beperkt is (Evers en Van Der Veen, 1986), zijn er geen aanwijzingen 

dat deze monopsonistisch zijn. Deze theorie mist dus empirische ondersteuning. 

Een derde specifiek op beloningsverschillen tussen bepaalde groepen werknemers 

gerichte verklaring is de "crowding"-hypothese (Edgeworth, 1922; Bergmann, 1974). 

Vrouwen worden gedwongen massaal te kiezen voor een beperkt aantal functies. Hierdoor raakt 

het deel van de arbeidsmarkt waar vrouwen werken overbevolkt en moeten zij ten gevolge van 

het grote aanbod genoegen nemen met een laag loon. Er zijn drie verklaringen gegeven waarom 

er in bepaalde functies een overaanbod van vrouwen zou zijn (Schippers, 1987 p. 127 e.v.). 

 In de eerste plaats wordt "crowding" verklaard door te veronderstellen dat er een 

verschil in arbeidsaanbod tussen mannen en vrouwen bestaat. Mannen en vrouwen verschillen 

in hun voorkeur voor bepaalde beroepen. De voorkeur van vrouwen gaat echter uit naar een 

beperkt aantal beroepen, waardoor zij samendringen met als gevolg dat zij een laag loon 

ontvangen. 

 De tweede onderbouwing van deze hypothese wordt gegeven door discriminatie door 

werkgevers en/of werknemers. Dit is identiek aan de theorie van Becker. Er treedt segregatie op 

waardoor vrouwen sterker samendringen in bepaalde beroepen en/of bepaalde werkgevers. 

Hierdoor zullen vrouwen genoegen moeten nemen met een lager loon. 

 Als laatste verklaring wordt genoemd: het optreden van de overheid en van vakbonden. 

De overheid zou door beperkende wetgeving, bijvoorbeeld op het werken gedurende de nacht, 

discriminatie in de hand werken. De vakbonden zouden vrouwen uitsluiten van bepaalde 

beroepen, met name die bonden die het zogenaamde "closed-shop"-systeem toepassen. 

 Als belangrijk punt van kritiek kan genoemd worden dat niet verklaard wordt waarom 

er zo weinig "vrouwen"-beroepen zijn. Als er immers meer "vrouwen"-beroepen komen, zal het 

samendringen verminderen. Bovendien wordt er bij de uitwerking van de hypothese te weinig 
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aandacht besteed aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Als er veel vraag is in de "vrouwen"-

beroepen en het aanbod is klein, dan zal het loon toenemen. Het uurloon kan dan op hetzelfde 

niveau komen te liggen als dat van mannen. Er zal in de "crowding"-hypothese beter 

aangegeven moeten worden waarom dit niet het geval is. 

Geen van de hierboven genoemde theorieën biedt een afdoende verklaring voor 

verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen. Daarbij kan worden opgemerkt 

dat de theorie, gebaseerd op 'a taste for discrimination' in theoretisch opzicht niet voldoet. De 

theorie die uitgaat van een verschil in economische macht voldoet in empirisch opzicht niet. De 

"crowding"-hypothese is onvolledig onderbouwd. Een deel van de in paragraaf 2 genoemde 

theorieën kan alleen verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen verklaren als 

er een verschil verondersteld wordt in arbeidsmarktgedrag tussen mannen en vrouwen. Er wordt 

echter zelden aangegeven waarom het arbeidsmarktgedrag tussen mannen en vrouwen verschilt. 

Een theorie die verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen op de 

arbeidsmarkt en verschillen in verdringing tussen mannen en vrouwen wil verklaren zal 

derhalve moeten verklaren waarom het arbeidsmarktgedrag tussen mannen en vrouwen 

verschilt. 

 

2.5 GEVOLGEN VAN VERSCHILLEN IN ARBEIDSMARKTPOSITIE TUSSEN MANNEN EN 

VROUWEN VOOR VERDRINGING 

Uit de vergelijking van de verdringingstheorieën is gebleken dat verdringing slechts onder 

bepaalde voorwaarden kan worden verklaard. Verdringing kan zich slechts voordoen als er 

sprake is van een aanbodoverschot, als de lonen tenminste neerwaarts rigide zijn of afhankelijk 

van het functieniveau en zowel het aanbod en de vraag naar arbeid heterogeen is. Van de 

besproken theorieën lijkt alleen het efficiënte-loonmodel in staat beide verschijnselen tegelijk te 

verklaren. Door een verband te veronderstellen tussen de loonvoet en de produktiviteit van 

werknemers zijn de lonen rigide naar beneden en kan, indien er efficiënte lonen worden betaald, 

langdurige werkloosheid optreden. 

 Uit de vergelijking van de theorieën die verschillen in arbeidsmarktpositie tussen 

mannen en vrouwen verklaren is gebleken dat het verschil in arbeidsmarktpositie tussen mannen 

en vrouwen alleen kan worden verklaard als er veronderstellingen worden gemaakt met 

betrekking tot een verschil in gedrag tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. De 

gehanteerde veronderstellingen zijn echter veelal ad hoc ingevoerd op basis van empirische 

resultaten van voorgaand onderzoek. Een van die veronderstellingen is dat vrouwen vaker hun 

betaalde loopbaan onderbreken dan mannen. 

 De vraag is in hoeverre deze inzichten gebruikt kunnen worden om verschillen in 

verdringing tussen mannen en vrouwen te verklaren. In het overzicht van de theorieën die 

verschil in arbeidsmarktpositie tussen mannen en verklaren, is gebleken dat efficiënte-

loonmodellen zeer wel in staat zijn discriminatie van vrouwen te verklaren. Daartoe zijn echter 

wel veronderstellingen nodig over of een verschil in produktiviteit tussen mannen en vrouwen 

of veronderstellingen over voorkeuren van werkgevers. 

 Verschillen in produktiviteit tussen mannen en vrouwen zijn moeilijk aan te geven. 

Alhoewel uit de theorie van het menselijk kapitaal is af te leiden dat vrouwen minder produktief 

zijn dan mannen kan deze theorie niet worden gebruikt. De verschillen in produktiviteit komen 
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voort uit verschillen in menselijk kapitaal. Als mannen en vrouwen over evenveel menselijk 

kapitaal beschikken zijn ze even produktief. De afgeleide verschillen komen voort uit een 

verondersteld verschil in investeringsgedrag in menselijk kapitaal. De vraag blijft open waarom 

mannen en vrouwen verschillend investeren. 

 Veronderstellingen over voorkeuren van werkgevers zijn ook moeilijk aan te geven. Er 

zou aangesloten kunnen worden bij de theorie gebaseerd op 'a taste for discrimination' van 

Becker door te veronderstellen dat werkgevers of werknemers voorkeuren hebben voor het 

werken met bepaalde groepen werknemers. Deze voorkeuren hebben echter een ad hoc karakter. 

Bovendien is gebleken dat verklaringen gebaseerd op voorkeuren van werkgevers voor bepaalde 

groepen werknemers geen verklaring kunnen geven voor blijvende verschillen in 

arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen. 

 Becker heeft echter in andere publikaties (1965, 1981) een verklaring gegeven voor het 

verschil in arbeidsmarktgedrag tussen mannen en vrouwen. Deze verschillen komen voort uit 

huishoudproduktiefuncties. Mannen en vrouwen die te zamen een huishouden vormen worden 

verondersteld het nut van het huishouden te maximaliseren. Dit doen zij door de produktie van 

finale huishoudgoederen (de goederen die uiteindelijk worden geconsumeerd zoals een kopje 

koffie of een warme maaltijd) te verdelen over de aanwezige leden van het huishouden. Voor de 

produktie van deze finale goederen zijn zowel tijd als marktgoederen (zoals aardappelen, rijst, 

koffie, suiker etc.) nodig. Om de marktgoederen aan te kunnen schaffen is geld noodzakelijk dat 

verdiend kan worden door betaald werk te verrichten. De tijd nodig voor de produktie van de 

finale goederen en de tijd die op de arbeidsmarkt moet worden doorgebracht om de gewenste 

consumptiegoederen aan te kunnen schaffen, worden verdeeld over de leden van een 

huishouden. De verdeling van de tijd tussen leden van een huishouden geschiedt zodanig dat het 

nut van het huishouden wordt gemaximaliseerd. Het blijkt dat het nut van een huishouden kan 

worden gemaximaliseerd als maximaal één persoon zijn tijd over beide taken verdeeld en de 

anderen zich volledig specialiseren in hetzij het huishouden, hetzij betaald werk (Becker, 1981). 

 Op basis van deze theorie kan worden verklaard waarom het arbeidsmarktgedrag tussen 

mannen en vrouwen verschilt. Op basis van deze verschillen in arbeidsmarktgedrag kan worden 

aangegeven onder welke omstandigheden werkgevers mannen dan wel vrouwen prefereren. 

Samen geeft dit een mogelijkheid verschillen in arbeidsmarktpositie en verschillen in 

verdringing tussen mannen en vrouwen in verschillende sectoren te verklaren. 

 In het volgende hoofdstuk zal eerst op basis van een efficiënt-loonmodel de allocatie 

van werknemers over de banen worden verklaard. Met behulp van dit model wordt verdringing 

verklaard en wordt aangegeven wanneer en waar verdringing zich het sterkst voor zal doen. Als 

tweede stap zal, na een aanpassing van de huishoudproduktiefuncties, het verschil in 

arbeidsmarktgedrag tussen mannen en vrouwen worden verklaard. Op basis van dit verschil in 

arbeidsmarktgedrag worden voorkeuren van werkgevers afgeleid, die in combinatie met het 

allocatiemodel leiden tot voorspellingen omtrent discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 
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3 EEN MODEL VAN VERDRINGING 
 

3.1 INLEIDING 

Een belangrijke uitkomst van eerder onderzoek (zie hoofdstuk 2.3) is dat verdringing slechts 

kan optreden als zowel de vraag als het aanbod op de arbeidsmarkt heterogeen is; er een 

aanbodoverschot is en het uurloon rigide naar beneden is of afhankelijk van de functie. Het 

efficiënte-loonmodel zoals dat in verschillende varianten ontwikkeld is (zie voor een overzicht 

Akerlof en Yellen, 1986) geeft een verklaring voor de neerwaartse rigiditeit van uurlonen in een 

ruime arbeidsmarkt. In een ruime arbeidsmarkt zal het uurloon niet beneden het efficiënte 

uurloon dalen om zodoende het overschot van aangeboden arbeid weg te nemen. Een eventuele 

daling van de uurlonen naar het niveau waarop de arbeidsmarkt ruimt gaat gepaard met een 

verlies van produktiviteit. Het verlies aan produktiviteit is groter dan de daling van de uurlonen. 

Hierdoor stijgen de arbeidskosten per eenheid produkt hetgeen leidt tot een daling van de winst 

van de bedrijven. Het is derhalve voor de bedrijven niet rationeel meer werknemers tegen een 

lager uurloon in dienst te nemen. Er is evenwicht op de arbeidsmarkt, dat wil zeggen geen 

tendens tot verandering, met tegelijk werkloosheid. 

 Een noodzakelijke veronderstelling bij het efficiënte-loonmodel is dat de uurlonen 

positief samenhangen met de arbeidsinspanning van de werknemer. De werknemer zal zich 

meer inspannen, en derhalve produktiever zijn, als hij een hoger uurloon ontvangt. Zonder deze 

samenhang is er sprake van een neo-klassieke arbeidsmarkt. Er zijn verschillende varianten van 

het efficiënte-loonmodel (zie hoofdstuk 2.2) die elk een verklaring bieden van deze positieve 

samenhang. De vraag rijst welke variant het beste kan worden gebruikt voor de verklaring van 

verdringing en verschillen in verdringing tussen mannen en vrouwen. 

 De basis voor de keuze van de gebruikte variant is ingegeven door het besef dat 

collectieve verschijnselen het best kunnen worden verklaard met behulp van de onderliggende 

gedragingen van personen (Lindenberg, 1982). Personen proberen hun nut te maximaliseren 

door keuzes te maken uit de verschillende alternatieven die ze hebben. Welke alternatieven 

zullen worden gekozen, hangt af van de omstandigheden (restricties) waaronder de keuzes 

moeten worden gemaakt (Siegers, 1991). 

 Het gedrag van werknemers en werkgevers ligt ten grondslag aan de collectieve 

verschijnselen op de arbeidsmarkt. Werknemers proberen, door de keuze voor een baan bij een 

werkgever, het nut dat zij aan inkomen en vrije tijd ontlenen te maximaliseren. Werkgevers 

proberen, door de keuze van de werknemers de winst te maximaliseren (zie bijvoorbeeld De 

Galan en Van Miltenburg, 1985; Hartog, 1979; Ehrenberg en Smith, 1988). Omdat werknemers 

en werkgevers voor het realiseren van hun doelstellingen op elkaar zijn aangewezen zullen zij 

een relatie met elkaar aangaan. In deze relatie staat de ruil van produktieve arbeid tegen 

beloning centraal. Werkgevers proberen gegeven een bepaalde beloning zoveel mogelijk 
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produktieve arbeid te krijgen. Werknemers hebben het tegenovergestelde doel, namelijk 

gegeven een bepaalde beloning zo weinig mogelijk produktieve arbeid te leveren. 

 Werknemers en werkgevers hebben derhalve een potentiële bron voor conflict. Deze 

conflicten komen af en toe aan de oppervlakte, zoals blijkt uit stakingen (Windmuller, De Galan 

en Van Zweden, 1983). In het merendeel van de gevallen kan echter het conflict worden 

opgelost of vermeden. Werknemers en werkgevers bereiken op de één of andere manier 

overeenstemming over de ruil van produktieve arbeid tegen een bepaalde beloning. 

 Of er overeenstemming komt, hoe er overeenstemming komt en welke 

overeenstemming er komt hangt af van de relatie die werknemers en werkgevers met elkaar 

aangaan. Die relatie kan de vorm hebben van twee uitersten: vertrouwen en wantrouwen 

(Coleman, 1990; Drago en Perlman, 1989). 

 In het algemeen bestaat er tussen werknemer en werkgever onzekerheid. Zowel de 

werknemer als de werkgever zijn onzeker over de te verwachten ruil. De werknemer is in het 

algemeen onzeker over de prestaties die de werkgever van hem verlangt en de werkgever is 

onzeker over de prestaties die de werknemer kan leveren. Die onzekerheid komt grotendeels 

voort uit het idiosyncratische karakter van zowel de werknemer als de baan. Het idee van 

idiosyncratische werknemers en werkgevers (banen) ligt ook ten grondslag aan de theorie van 

de compenserende loonverschillen (Tinbergen, 1956). 

 Er zijn vrijwel geen twee werknemers identiek aan elkaar. Er zijn grote verschillen met 

betrekking tot het onderwijs dat door de werknemer is gevolgd. Dit betreft zowel het niveau van 

het onderwijs als de opleidingsrichting die is gevolgd. Er zijn eveneens verschillen met 

betrekking tot de ervaring die werknemers hebben opgedaan. Voor een deel hangt dit samen met 

leeftijd en voor een deel met de opgedane ervaringen in voorgaande banen van de werknemer. 

Ook zijn er verschillen tussen werknemers wat betreft geslacht en burgerlijke staat. Deze laatste 

twee verschillen komen uitgebreid aan de orde in de vierde paragraaf van dit hoofdstuk. 

 De onzekerheid van de werknemer komt voort uit verschillen tussen werkgevers en uit 

verschillen tussen banen bij dezelfde werkgever. De arbeidsdeling heeft ertoe geleid dat er 

vrijwel geen identieke banen zijn. Er zijn grote verschillen tussen werkgevers met betrekking tot 

de produkten die worden geproduceerd. Daarnaast gebruiken werkgevers verschillende 

produktieprocessen om gelijksoortige produkten te produceren. Ook de inrichting van één en 

hetzelfde produktieproces kan van werkgever tot werkgever verschillen. Door deze verschillen 

tussen werkgevers en tussen banen bij dezelfde werkgever, verkeert de werknemer in 

onzekerheid over de arbeidsprestatie die van hem verlangd wordt. 

 De mate van onzekerheid en de manier waarop er mee kan worden omgegaan, bepaalt 

voor een belangrijk deel de vorm en inhoud van de relatie tussen werknemers en werkgevers. In 

principe zijn er twee mechanismen om deze relatie tussen werkgever en werknemer vorm te 

geven, te weten: controle en vertrouwen. De mogelijkheden daartoe zijn door Wielers (1991) 

uitgewerkt in de controletheorie van arbeidsrelaties en in de relatiesignaaltheorie van 

arbeidsrelaties (zie ook Lindenberg, 1988). Welke theorie toepasbaar is, geldigheid bezit voor 

de specifieke arbeidsrelatie, is afhankelijk van de meetbaarheid van de produktiviteit. Indien de 

produktiviteit van een werknemer goed meetbaar is, is de controletheorie van arbeidsrelaties 

toepasbaar. Indien de produktiviteit van een werknemer niet of moeilijk meetbaar is, is de 

relatiesignaaltheorie van arbeidsrelaties toepasbaar. 
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 De controletheorie van arbeidsrelaties zegt dat werkgevers zoveel mogelijk het werk en 

de prestaties van werknemers willen controleren. Werkgevers willen de prestaties van 

werknemers zoveel mogelijk controleren om de onzekerheid omtrent de arbeidsprestaties te 

reduceren. Werkgevers willen zich op deze wijze verzekeren van de gewenste arbeidsprestaties. 

In zekere zin wantrouwen werkgevers werknemers. Dit wantrouwen nemen werkgevers weg 

door te controleren. 

 De controletheorie van arbeidsrelaties kan worden gezien als een verdere onderbouwing 

van de "shirking"-variant van de efficiënte-loonmodellen. Werkgevers hebben geen vertrouwen 

in het doen en laten van werknemers. Zij gaan er vanuit dat werknemers "klaplopen", 

ontwijkingsgedrag vertonen. Werknemers willen immers een zo hoog mogelijk loon tegen een 

zo gering mogelijke arbeidsprestatie. Om het ontwijkingsgedrag van werknemers te omzeilen, 

gaan werkgevers controleren. Controle wordt ingezet als middel om werknemers te stimuleren 

de gewenste arbeidsprestatie te leveren. 

 De relatiesignaaltheorie van arbeidsrelaties zegt dat werkgevers signalen naar 

werknemers uitzenden om hun vertrouwen te winnen. Deze signalen kunnen verschillende 

vormen hebben. De belangrijkste vorm, waar ook de sterkste voorkeur van werkgevers naar 

uitgaat (Wielers, 1991), is geld. Door werknemers meer te betalen dan het marktruimende loon, 

geven werkgevers een signaal dat zij een goede arbeidsrelatie wensen te hebben met 

werknemers en bereid zijn er zelf ook in te investeren. 

 De relatiesignaaltheorie kan gezien worden als een verdere fundering van de 

gedeeltelijke-giftvariant van de efficiënte loonmodellen. Immers in de gedeeltelijke gift variant 

wordt verondersteld dat er iets van vertrouwen tussen werkgevers en werknemers bestaat. 

Werkgevers kunnen in die variant de produktiviteit van werknemers moeilijk achterhalen. Door 

het instellen van normen en het betalen van meer dan het marktruimende uurloon, vertrouwen 

werkgevers erop dat de gewenste arbeidsprestaties worden geleverd. 

 Het is mogelijk gebleken de inzichten van de controletheorie en de relatiesignaaltheorie 

in één model van de arbeidsmarkt te combineren. Zowel Wielers (1991) als Drago en Perlman 

(1989) hebben daartoe belangrijke aanzetten gegeven. 

 Drago en Perlman (1989) hebben recentelijk een model gepresenteerd die gebaseerd is 

op vertrouwen tussen werkgevers en werknemers enerzijds en controle anderzijds. De prijs van 

controle, die afhangt van de meetbaarheid van de produktiviteit, speelt in dit model een cruciale 

rol. 

 Voordat het model van Drago en Perlman en een verdere uitwerking daarvan wordt 

gepresenteerd, zal eerst het eenvoudiger model worden gepresenteerd dat de weerslag is van het 

ontwijkingsgedrag van werknemers. Het blijkt dat dit model eenvoudig is aan te passen om 

zowel controle als vertrouwen te modelleren. In paragraaf 3 volgt een beschouwing over hoe het 

aldus uitgewerkte model zich verhoudt tot de andere varianten van efficiënte-loonmodellen. In 

de vierde paragraaf komt aan de orde hoe met het in paragraaf 2 ontwikkelde allocatiemodel 

verdringing van lager opgeleiden door hoger opgeleiden kan worden verklaard. In paragraaf 5 

wordt aandacht besteed aan verschillen in arbeidsmarktgedrag tussen mannen en vrouwen en de 

gevolgen voor allocatie en verdringing. 
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3.2 HET ALLOCATIEMODEL 

 

3.2.1 Controle 

Het efficiënte-loonmodel gebaseerd op het ontwijkingsgedrag van werknemers ("shirking") gaat 

uit van werknemers die positief nut ontlenen aan het ontvangen van loon en negatief nut 

ontlenen aan de arbeidsinspanning die ze leveren (Shapiro en Stiglitz, 1984). Geformaliseerd 

ziet dat er als volgt uit: 

 

   U = Y(w) - X(e)      (3.1) 

Waarbij:  U= totaal nut; 

   Y en X = functies van respectievelijk w en e; 

   W= uurloon; 

   E= arbeidsinspanning. 

 

met   d Y/d w > 0  

   d X/d e > 0 

 

 

De doelstelling van werknemers is het maximaliseren van hun nut. 

Werkgevers proberen hun winst te maximaliseren. De winstfunctie van één werkgever 

ziet er als volgt uit: 

 

   π = q(e) - w - c.s     (3.2) 

 

waarbij:  π = winst; 

   q = produktiefunctie; 

   c = prijs van controle; 

   s = mate van controle. 

 

en   d q/d e > 0 

 

Gegeven de prijs van controle (c) vindt er een afweging plaats tussen de mate van controle die 

een werkgever uitoefent en het uurloon dat een werkgever betaalt
1
. De inspanning van de 

werknemer hangt af van de mate van controle die over hem wordt uitgeoefend en het uurloon 

dat hij ontvangt. Een belangrijke uitkomst van dit model is dat hoe hoger de prijs van controle, 

des te hoger het uurloon is dat de werkgever betaalt en des te lager de mate van controle is die 

de werkgever uitoefent. Door het hogere uurloon is de straf van de werknemer op ontslag hoger 

terwijl door de geringere controle de kans op ontslag kleiner is geworden. De inspanning van de 

werknemer is afhankelijk van het uurloon en van de mate van controle. Hoe hoger het uurloon, 

des te harder zal de werknemer werken. Ook een verhoging van de mate van controle heeft een 

positieve invloed op het inspanningsniveau van de werknemer. De werkgever heeft dus twee 

                                                      
1
 De formele afleiding en bewijsvoering van onderstaand betoog zijn terug te vinden in Drago en Perlman 

1989, Appendices A en B, pp. 55-58. 
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manieren om het inspanningsniveau van een werknemer te verhogen: een hoger uurloon betalen 

of meer controle uitoefenen. Om een zelfde inspanningsniveau te behouden terwijl de uurlonen 

worden verlaagd moet de mate van controle worden verhoogd. De werkgever weegt de mate 

van controle en de hoogte van het uurloon dusdanig af dat de marginale opbrengst van beide aan 

elkaar gelijk zijn. Een verhoging van de prijs van controle (c) heeft als gevolg dat er minder 

controle wordt uitgeoefend en dat het uurloon wordt verhoogd. Als de prijs van controle hoog is 

dan is het voor de werkgever voordeliger een hoger uurloon te betalen en minder controle uit te 

oefenen. De door de werknemer geleverde arbeidsinspanning blijft hetzelfde. 

 De efficiënte lonen zijn afhankelijk van de prijs van controle. Hoe hoger de prijs van 

controle, hoe hoger de efficiënte lonen. Niet alleen de efficiënte lonen variëren met de prijs van 

controle ook de arbeidskosten per eenheid produkt variëren met de prijs van controle. Uitgaande 

van een homogeen aanbod van arbeid stijgen de arbeidskosten per eenheid produkt met het 

stijgen van de prijs van controle. De winst van een werkgever daalt derhalve met het stijgen van 

de prijs van controle. Gegeven de uitgaven aan uurlonen en controle bereikt een werkgever met 

lagere prijs van controle een hogere iso-inspanningscurve van de werknemer. De totale 

effectieve arbeid bij hetzelfde budget is hoger als de prijs van controle lager is. 

 Werkgevers waartussen de prijs van controle verschilt zullen derhalve een verschillend 

uurloon bieden aan hun werknemers en een verschillende mate van controle over hun 

werknemers uitoefenen. Daarnaast behalen de werkgevers met een lagere prijs van controle, bij 

een homogeen aanbod van arbeid, een grotere winst dan werkgevers met een hogere prijs van 

controle. Willen werkgevers met de hoge prijs van controle overleven, dan moeten zij hetzij hun 

opbrengsten vergroten door het verhogen van de prijzen van hun produkten hetzij in staat zijn 

arbeid aan te trekken met lagere arbeidskosten per eenheid produkt. De eerste mogelijkheid is 

op een afzetmarkt met volledige mededinging niet mogelijk. Het verhogen van de prijzen van de 

produkten zal de afzet doen verminderen met het gevolg dat de werkgevers met een hoge prijs 

van controle worden weggeconcurreerd door werkgevers met een lage prijs van controle. De 

tweede mogelijkheid kan slechts als het aanbod van arbeid heterogeen is
2
. Het efficiënte loon en 

de arbeidskosten per eenheid produkt variëren dan eveneens met de verschillende soorten 

arbeid. 

 Werknemers prefereren, gegeven het inspanningsniveau, een baan met een hoger 

uurloon en minder controle boven een baan met een lager uurloon maar met meer controle. De 

banen leveren voor de werknemer dezelfde hoeveelheid negatief nut op (het inspanningsniveau 

is gelijk) maar het nut van de banen met minder controle is groter dan het nut van de banen met 

meer controle vanwege het hogere uurloon dat in de eerste soort banen wordt ontvangen. De 

werknemers streven er dus naar bij die werkgevers in dienst te komen die een hoog uurloon 

betalen en weinig controle uitoefenen. Hierdoor is het mogelijk dat sommige werknemers liever 

werkloos zijn dan te werken in een baan met een relatief laag uurloon en veel controle
3
. 

 Een andere afweging die werknemers maken is tussen het vereiste inspanningsniveau en 

het uurloon dat wordt betaald. Een baan met een hoog uurloon en een hoog inspanningsniveau 

wordt slechts dan geprefereerd boven een baan met een laag uurloon en een laag 

                                                      
2
 De veronderstelling van heterogene arbeid is noodzakelijk voor het optreden van verdringing. In 

paragraaf 3.2.3 kom ik daar op terug. 
3
 Men zou hier kunnen spreken van vrijwillig werklozen. De personen zijn werkloos niet omdat er geen 

werk is, maar omdat het aangeboden werk, gegeven het inspanningsniveau, onvoldoende betaalt. 
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inspanningsniveau als het loonverschil tussen beide banen groot genoeg is. Het 

beloningsverschil tussen deze twee banen moet groot genoeg zijn om het verschil in 

inspanningsniveau te compenseren. In technische termen: de psychische transformatievoet 

tussen het inspanningsniveau en verloren gegane consumptiemogelijkheden (bijvoorbeeld vrije 

tijd) is in de banen met een hoog inspanningsniveau groter dan in de banen met een laag 

inspanningsniveau. In evenwicht is deze transformatievoet gelijk aan de verhouding tussen het 

uurloon en de prijs van de verloren gegane consumptie. Bij een gegeven prijs van de verloren 

gegane consumptie moet derhalve het uurloon in de baan met het hoge inspanningsniveau 

voldoende hoog zijn om het hogere nutsniveau te kunnen bereiken. Is het uurloon niet 

voldoende hoog in de baan met het hoge inspanningsniveau dan prefereert de werknemer de 

baan met het lagere uurloon en het lagere inspanningsniveau (Hartog, 1979, p.188). 

 Dit model is in staat werkloosheid te verklaren. Door de relatie tussen de prijs van 

controle, de hoeveelheid controle, het niveau van de arbeidsinspanning en de uurlonen kunnen 

de uurlonen niet onbeperkt dalen. Het is voor werkgevers niet voordelig werknemers tegen een 

lager uurloon dan het efficiënte loon in dienst te nemen. Indien bij het efficiënte loon het aanbod 

van arbeid groter is dan de vraag naar arbeid zal er onvrijwillige werkloosheid
4
 optreden. 

Hiermee is aan één van de noodzakelijke voorwaarden voor het optreden van verdringing 

voldaan. 

 

3.2.2 Vertrouwen 

Drago en Perlman (1989) hebben bovenstaand model uitgebreid en verder ontwikkeld. Zij 

stellen dat naast controle als prikkel om te blijven werken er ook een prikkel uit kan gaan van 

het vertrouwen dat in een werknemer wordt gesteld. Zij stellen, in tegenstelling tot Wielers 

(1991), dat beide prikkels niet naast elkaar kunnen bestaan. Werknemers die gemotiveerd 

worden door het vertrouwen dat in hen wordt gesteld, verliezen de motivatie als blijkt dat ze 

worden gecontroleerd tijdens het werk. Controle kan niet samen gaan met vertrouwen; het zijn 

twee elkaar uitsluitende instrumenten. Een werkgever heeft derhalve de mogelijkheid de 

arbeidsrelatie op te bouwen op basis van vertrouwen in de werknemer of op basis van controle 

van het werk van de werknemer. Voor welk van de twee mogelijkheden de werkgever kiest 

hangt af van de prijs van controle. Als de prijs van controle laag is, is het voor de werkgever 

gunstiger veel controle uit te oefenen en daarbij een relatief laag loon te betalen; als de prijs van 

controle hoog is, is het voordeliger geen controle uit te oefenen, hoge lonen te betalen en de 

werknemer vertrouwen te geven in zijn werk. 

 De uitbreiding van Drago en Perlman (1989) bestaat uit een aanpassing van de 

inspanningsfunctie van de werknemer. In het model gebaseerd op ontwijkingsgedrag van 

werknemers wordt het niveau van de inspanning van een werknemer bepaald door de impliciete 

functie: 

 

 

   e = g (w,s)) (3.3) 

 

                                                      
4
 In dit geval is er sprake van onvoldoende vraag naar arbeid. Personen zijn werkloos omdat er 

onvoldoende banen zijn. Zie ook noot 3. 
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met    d g/d w > 0 

   d g/d s > 0 

 

De werknemer kiest een dusdanig inspanningsniveau dat hij zijn nut volgens (1) maximaliseert. 

In het geval dat een werkgever vertrouwen stelt in een werknemer zal een werknemer zich 

inspannen volgens: 

 

   e = α.w   (3.4) 

 

Op basis van het gegeven dat werkgevers bij een hoge prijs van controle een lagere winst 

behalen dan bij een hoge prijs laten Drago en Perlman zien dat het voor werkgevers voordelig is 

dat zij vertrouwen in werknemers stellen als de prijs van controle boven een bepaald niveau ligt. 

Een grafische weergave van het model staat in figuur 3.1 

 

. 

 

Figuur 3.1: Iso-inspanningscurves en iso-kostencurves 

Bron: Drago en Perlman, 1989 

 

Krommen, zoals I1, zijn iso-inspanningscurves. Een iso-inspanningscurve is de verzameling van 

alle combinaties van uurlonen en controle die een gelijke inspanning en daarmee een gelijke 

produktiviteit kennen. Op deze curves is het inspanningsniveau van een werknemer en daarmee 

zijn produktiviteit gelijk. Een iso-inspanningscurve loopt van af de oorsprong iets omhoog om 

verderop te dalen. Dit wordt veroorzaakt door het uitsluitende karakter van vertrouwen en 
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controle. Bij de afwezigheid van controle is er sprake van een vertrouwensrelatie tussen 

werknemer en werkgever. Als de werkgever gaat controleren heeft dit zijn weerslag op het 

inspanningsniveau van de werknemer. Hij voelt zich gewantrouwd en zal zich minder inzetten. 

Om hetzelfde inspanningsniveau te houden zal de werkgever een hoger uurloon moeten betalen 

en meer controleren (zie punt 1). Verderop (vanaf punt 2) is er sprake van een controlerelatie 

tussen werknemer en werkgever. Op dit stuk is de werkgever in staat het inspanningsniveau van 

een werknemer te verhogen door of een hoger uurloon te betalen of de mate van controle op te 

verhogen. 

 De rechte lijnen, zoals K1 en K2, zijn iso-kostencurves. Op deze lijnen zijn de kosten 

van de werkgever aan controle en uurlonen even groot (w + c.s = constant). De steilheid van de 

lijn wordt bepaald door de prijs van controle (c). Hoe hoger de prijs van controle des te steiler 

loopt de iso-kostencurve. 

 Het evenwicht voor de werkgever wordt bepaald door de raakpunten van de iso-

inspanningscurves aan de iso-kostencurves. Uit figuur 3.1 blijkt dat een werkgever met een 

lagere prijs van controle een hoger inspanningsniveau van een werknemer kan bereiken dan een 

werkgever met een hogere prijs van controle (vergelijk punt A met punt B). Ook is te zien dat 

als een werkgever met een hogere prijs van controle hetzelfde inspanningsniveau van een 

werknemer wil bereiken als een werkgever met een lagere prijs van controle, de eerste 

werkgever minder moet controleren en een hoger uurloon moet betalen (verschuif de lijn K2 

evenwijdig naar I1). Tenslotte is te zien dat als de prijs van controle boven een bepaald niveau 

komt de werkgever het hoogste inspanningsniveau kan verkrijgen door de werknemer te 

vertrouwen (punt C). 

 Voor de werknemer is het gunstig om het in hem gestelde vertrouwen te beantwoorden. 

Hij ontvangt een hoog uurloon waarvoor hij relatief een lage inspanning hoeft te leveren. De 

werkgever zou een zelfde inspanning van een werknemer kunnen verkrijgen door een lager 

uurloon te betalen en controle uit te oefenen op het werk van de werknemer. Gezien het lagere 

uurloon dat een werknemer ontvangt als hij het vertrouwen van de werkgever niet beantwoord is 

het voor de werknemer voordelig een arbeidsrelatie op basis van vertrouwen aan te gaan, in 

plaats van het vertrouwen te beschamen en controle uit te lokken met het daarbij behorende 

lagere uurloon. Voor dezelfde inspanning krijgt de werknemer dan minder betaald hetgeen een 

verlaging van zijn nut met zich meebrengt. 

 Ook geldt dat een werknemer die gecontroleerd wordt door zijn werkgever en die 

hetzelfde uurloon ontvangt als een werknemer die een vertrouwensrelatie met zijn werkgever 

onderhoudt een grotere arbeidsinspanning moet leveren. Een werknemer die wordt 

gecontroleerd ontleent derhalve een lager nut aan zijn werk dan een werknemer die het 

vertrouwen van zijn werkgever heeft. De werknemer heeft er dus belang bij een eenmaal 

opgebouwde vertrouwensrelatie met een werkgever in stand te houden. 

Verondersteld kan worden dat de prijs van controle samenhangt met de meetbaarheid 

van de produktiviteit (Drago en Perlman, 1989). Als vrijwel direct meetbaar is wat de 

werknemers presteren, is de prijs van controle laag. In het tegenovergestelde geval, als de 

produktiviteit van de werknemers moeilijk is vast te stellen, is de prijs van controle hoog. Het 

kost de werkgever meer energie en hij moet meer middelen inzetten om te achterhalen wat en 

hoeveel de werknemer heeft geproduceerd. Deze laatste werkgevers zullen derhalve hogere 
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uurlonen betalen dan de eerste en zij zullen een vertrouwensrelatie met hun werknemers 

opbouwen. 

 Het model van Drago en Perlman mondt uit in een gesegmenteerde arbeidsmarkt. Het 

ene segment bestaat uit werkgevers en banen waar relatief hoge uurlonen worden betaald en 

waar de arbeidsrelatie gebaseerd is op vertrouwen. Het andere segment bestaat uit werkgevers 

en banen waar relatief lage uurlonen worden betaald en waar de arbeidsrelatie gebaseerd is op 

controle. De uurlonen en de mate van controle zullen in het laatstgenoemde segment variëren, 

afhankelijk van de prijs van controle. Er is sprake van een glijdende schaal. Wel is dit segment 

duidelijk afgebakend van het eerste segment waar de arbeidsrelaties gebaseerd zijn op 

vertrouwen. In tegenstelling tot het gewone model van ontwijkingsgedrag van werknemers 

(Akerlof en Yellen, 1986), worden in dit model zowel in het vertrouwenssegment als in het 

controle segment efficiënte lonen betaald, als het aanbod van arbeid groter is dan de vraag. Het 

niveau van de efficiënte lonen verschilt wel. De efficiënte lonen in het vertrouwenssegment 

liggen hoger dan in het controlesegment. Alleen als de prijs van controle gelijk is aan nul is er 

sprake van een arbeidsmarkt waar de uurlonen zowel naar boven als naar beneden flexibel zijn 

(neo-klassieke arbeidsmarkt). De kosten van controle zijn nihil en de werkgever zal de uurlonen 

aanpassen aan de marktruimende lonen. Het vereiste inspanningsniveau kan worden verkregen 

door kosteloos de mate van controle aan te passen. 

 Tot zover de uitbreiding die Drago en Perlman hebben gegeven aan het efficiënte-

loonmodel gebaseerd op het ontwijkingsgedrag van de werknemers. In hun model zijn de banen 

wel heterogeen (verschillen in prijs van controle) maar is ter vereenvoudiging aangenomen dat 

de werknemers homogeen zijn. Om met dit model verdringing te kunnen verklaren is het 

noodzakelijk dat de veronderstelling van homogeniteit van werknemers wordt losgelaten. 

Derhalve zal in de volgende subparagraaf de door Drago en Perlman gemaakte veronderstelling 

van homogene werknemers worden losgelaten. Dit heeft als bijkomend voordeel, naast de 

mogelijkheden om verdringing te verklaren, dat het model realistischer wordt omdat het 

aangeeft hoe het mogelijk is dat werkgevers met een hoge prijs van controle de 

concurrentiestrijd overleven (zie noot 2). 

 

3.2.3 Heterogeen aanbod van arbeid 

Een heterogene arbeidsmarkt wordt gekarakteriseerd door verschillen in produktiviteit tussen 

zowel banen als werknemers. De produktiviteit tussen banen verschilt en de produktiviteit 

tussen werknemers verschilt. Werknemers in een zelfde baan maar met verschillende 

kenmerken zullen verschillend worden beloond. Ook zullen werknemers met dezelfde 

kenmerken die werkzaam zijn in verschillende banen een verschillende beloning ontvangen. 

 Op een heterogene arbeidsmarkt zullen de efficiënte lonen van verschillende 

werknemers van elkaar verschillen. Ook zullen de arbeidskosten per eenheid produkt van elkaar 

verschillen. Deze zijn afhankelijk van de uurlonen, het inspanningsniveau en de produktiviteit 

((w + c.s) / e(w,s)). Het is aannemelijk dat de efficiënte lonen van hoger opgeleide werknemers
5
 

hoger zijn dan de efficiënte lonen van lager opgeleide werknemers. Immers de hoger opgeleide 

                                                      
5
 Er wordt alleen aandacht besteed aan werknemers die verschillen in het niveau van het onderwijs dat ze 

hebben gevolgd. Het model kan verder worden uitgebreid door ook rekening te houden met verschillen in 

ervaring tussen werknemers. 
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werknemers zijn, bij een gegeven inspanningsniveau, in het algemeen produktiever (Becker, 

1964). Alhoewel de efficiënte lonen van hoger opgeleide werknemers hoger zijn dan de 

efficiënte lonen van lager opgeleide werknemers liggen de arbeidskosten per eenheid produkt 

voor de hoger opgeleide werknemers lager dan voor de lager opgeleide werknemers. Willen de 

arbeidskosten per eenheid produkt voor hoger opgeleide werknemers lager zijn dan die van 

lager opgeleide werknemers, dan moeten de hoger opgeleide werknemers, gegeven de mate van 

controle en de prijs van controle, meer dan evenredig produktiever zijn dan lager opgeleide 

werknemers. De hogere arbeidskosten voor hoger opgeleide werknemers moeten ten minste 

goed gemaakt worden door een hogere produktiviteit willen de werkgevers hoger opgeleide 

werknemers in dienst nemen. Als vraag en aanbod van arbeid gelijk aan elkaar zijn (dat wil 

zeggen er is geen werkloosheid en geen overvolledige werkgelegenheid), dan weerspiegelen 

loonverschillen verschillen in marginale arbeidsproduktiviteit. Dit is identiek aan de theorie van 

de compenserende loonverschillen met comparatieve voordelen voor de hoger opgeleide 

werknemers ten opzichte van de lager opgeleide werknemers. Als daarentegen het aanbod van 

arbeid de vraag overtreft (dat wil zeggen er is werkloosheid), dan zullen de groepen die, bij de 

efficiënte lonen die betaald worden, de hoogste arbeidskosten per eenheid produkt hebben het 

eerst door werkloosheid getroffen worden. Grafisch is dit te zien in figuur 3.2. In figuur 3.2 is 

afgezien van de kosten van controle (c.s). 

 Uit figuur 3.2 blijkt dat, hoewel groep II een hoger efficiënt loon heeft als groep I 

(respectievelijk w3 en w1), de kosten per eenheid produkt lager liggen (respectievelijk k1 en 

k2). Als nu de vraag naar arbeid daalt tot een niveau waarbij de kosten per eenheid produkt 

liggen tussen k1 en k2, dan zal groep I volledig werkloos worden. Alle personen die van groep 

II deel uitmaken vinden werk. Pas als de vraag nog verder vermindert tot het niveau dat ook 

voor groep II efficiënte lonen worden betaald (w3), zal ook een aantal personen uit groep II 

werkloos worden. De kosten per eenheid produkt liggen voor groep I (k2) boven de kosten per 

eenheid produkt van groep II (k1). Personen behorend tot groep I zullen derhalve niet worden 

geselecteerd. 

 Als het theoretisch model juist en actueel is, moeten gezien de hogere werkloosheid 

onder laag opgeleide werknemers, de arbeidskosten per eenheid produkt van laag opgeleiden 

hoger zijn dan die van hoger opgeleiden. De werkloosheid onder de laagst opgeleiden kan met 

dit model worden verklaard met een tekort aan vraag naar arbeid. Zij zijn onvrijwillig werkloos. 

De werkloosheid onder de hoogst opgeleiden kan worden gezien als vrijwillige werkloosheid 

(zie de noten 3 en 4). Voor hen zijn wel banen beschikbaar, maar de banen zijn niet 

aantrekkelijk genoeg. 
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Figuur 3.2:Efficiënte lonen voor twee verschillende groepen 

 

In een efficiënt-loonmodel waarbij zowel de vraag als het aanbod van arbeid heterogeen is 

zullen in een situatie zonder werkloosheid de werkgevers met de hoogste prijs van controle de 

meest produktieve werknemers in dienst nemen en de werkgevers met de laagste prijs van 

controle de minst produktieve werknemers. Dit kan als volgt worden beargumenteerd en 

afgeleid: werkgevers willen het liefst werknemers met een zo'n hoog mogelijke opleiding in 

dienst nemen. Door werknemers met de hoogste opleiding te selecteren worden de kosten per 

eenheid produkt verlaagd en daarmee wordt de winst verhoogd. Werknemers willen het liefst in 

dienst bij werkgevers met een hoge prijs van controle. Werknemers ontvangen daar immers een 

hoger uurloon dan elders terwijl het inspanningsniveau dat gevraagd wordt gelijk is. Bij deze 

werkgevers kunnen werknemers het nut dat zij aan werk ontlenen maximaliseren. De voorkeur 

voor werknemers gaat derhalve uit naar werkgevers met een hoge prijs van controle. Omdat 

werkgevers met een hoge prijs van controle hogere uurlonen betalen en werknemers vertrouwen 

schenken dan werkgevers met een lage prijs van controle, dit verhoogt immers de winst, hebben 

werkgevers met een hoge prijs van controle de eerste keus. Werkgevers met een hoge prijs van 

controle selecteren derhalve als eerste werknemers met de hoogste opleiding. De werkgevers 

met de laagste prijs van controle hebben niet meer de keuze uit de hoogst opgeleide 

werknemers. Zij werken immers al bij werkgevers die hun een hoger uurloon betalen. De 

werkgevers met de laagste prijs van controle hebben slechts de keuze uit de werknemers die 

elders nog geen baan hebben gevonden. Dit zijn werknemers met de laagste opleiding. Er is 

evenals in het model van Hartog (1986, 1988b) sprake van een afstemming van de banen met de 

werknemers, met dien verstande dat in het hier gepresenteerde model de lonen rigide naar 

beneden zijn. 
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 Evenals in het model van Drago en Perlman leidt het model met een heterogeen aanbod 

tot een gesegmenteerde arbeidsmarkt. Er zijn werkgevers die lucratieve, goed betaalde banen 

hebben en hun werknemers vertrouwen schenken, en er zijn werkgevers die minder lucratieve, 

minder goed betaalde banen hebben en hun werknemers controleren. De hoogst opgeleide 

werknemers komen in het vertrouwenssegment terecht; niet omdat ze meer te vertrouwen zijn, 

maar omdat ze lagere kosten per eenheid produkt hebben. Het controlesegment is wat 

gemêleerder van samenstelling. Afhankelijk van de hoogte van de prijs van controle wordt er 

meer of minder controle uitgeoefend over de werknemer door de werkgever en worden er lagere 

of hogere uurlonen betaald. Binnen het controlesegment bestaat er een min of meer een 

glijdende schaal aan segmenten. 

 

Dit leidt tot de volgende te toetsen hypothese: 

 

Hypothese 1: 

 

Aangezien werkgevers met een hoge prijs van controle de hoogste uurlonen 

betalen en hun werknemers vertrouwen schenken en werknemers met de hoogste 

opleiding de laagste kosten per eenheid produkt hebben, verwachten we bij 

werkgevers met een hoge prijs van controle relatief vaker hoger opgeleide 

werknemers aan te treffen dan bij werkgevers met een lage prijs van controle. 

 

3.3 EEN VERGELIJKING MET ANDERE EFFICIËNTE-LOONMODELLEN 

Het in de voorgaande gepresenteerde efficiënt-loonmodel verdient de voorkeur boven de 

varianten van efficiënte-loonmodellen die in hoofdstuk twee zijn besproken. Vergelijken we het 

hier ontwikkelde model met de variant die gebaseerd is op het ontwijkingsgedrag van 

werknemers, dan zien we twee belangrijke verschillen. 

 In de eerste plaats worden in het hier ontwikkelde model in elk segment efficiënte lonen 

betaald als het aanbod van arbeid groter is dan de vraag. Dit in tegenstelling tot de variant van 

Shapiro en Stiglitz, waar de secundaire arbeidsmarkt een neo-klassieke arbeidsmarkt is waar de 

uurlonen zich aanpassen aan aanbod en vraag van arbeid, waardoor de werkloosheid het 

karakter heeft van vrijwillige werkloosheid (zie ook Akerlof en Yellen, 1986). Werkloosheid in 

het hier ontwikkelde model heeft vrijwel altijd het karakter van onvrijwillige werkloosheid (zie 

pagina 29 en noot 4). 

 Het tweede belangrijke verschil tussen het hier ontwikkelde model en de variant van 

Shapiro en Stiglitz is de afwezigheid van controle en het geven van vertrouwen in sommige 

banen. In het "primaire" segment worden de werknemers niet alleen beter betaald, ook is de 

arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer gebaseerd op vertrouwen in plaats van 

achterdocht. In het efficiënte-loonmodel gebaseerd op het ontwijkingsgedrag van werknemers is 

er altijd sprake van enige mate van controle. De mate van controle varieert van heel weinig tot 

heel veel. Wordt er geen controle uitgeoefend dan wordt er niet gewerkt, de arbeidsinspanning 

van de werknemer is nul, en heeft het betalen van een hoger uurloon geen zin voor de 

werkgever. De banen liggen op een min of meer glijdende schaal zonder dat er sprake is van 

duidelijke scheidslijnen. Er is geen reden om aan te nemen dat het verloop in de verschillende 
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banen van elkaar zal afwijken. Ook is er geen reden te veronderstellen dat de mobiliteit tussen 

de segmenten, voorzover te onderscheiden, laag zou zijn. Het hier ontwikkelde model 

daarentegen voorspelt wel verschillen in verloop tussen verschillende banen en werkgevers. Het 

sluit hierbij deels aan bij de "labor turnover"-modellen. 

 Het is aannemelijk dat in het hier ontwikkelde model de goed betaalde banen gebaseerd 

op vertrouwen een lager verloop hebben dan de minder goed betaalde banen met enige mate van 

controle. Om het vertrouwen tussen werknemer en werkgever in de goed betaalde banen in 

stand te houden kunnen er niet te veel ontslagen vallen. Ontslag van de werknemers ondermijnt 

het wederzijds vertrouwen dat is opgebouwd. De overige werknemers in dergelijke goed 

betaalde banen zien door het ontslag van hun collega's een gebrek aan vertrouwen. Zij zullen 

zich minder inspannen en slechter werk afleveren. De werkgever wordt gedwongen controle uit 

te oefenen hetgeen een verlaging van de winst tot gevolg heeft. Alhoewel de werkgever af en 

toe moet dreigen met ontslag als het inspanningsniveau van de werknemers te laag is, kan hij 

niet te veel van het ontslagwapen gebruik maken zonder het vertrouwen te ondermijnen. 

 In de slechter betaalde banen met enige mate van controle speelt vertrouwen geen rol. 

Ontslag van werknemers heeft daar eerder een positief effect op het inspanningsniveau van de 

werknemer. Werknemers zien dat de werkgever daadwerkelijk controleert en zullen zich 

inspannen om ontslag te voorkomen. Het verloop onder werknemers zal in dit segment hoger 

liggen dan bij de goed betaalde banen. 

 Het is onwaarschijnlijk dat een eenmaal ontslagen werknemer gemakkelijk in 

aanmerking komt voor een goed betaalde baan waarbij er sprake is van een vertrouwensrelatie 

tussen werkgever en werknemer. Ontslag is voor een nieuwe werkgever een signaal om geen 

vertrouwensrelatie met een dergelijke werknemer aan te gaan. De werknemer heeft in het 

verleden of het vertrouwen van zijn vorige werkgever beschaamd of heeft, in een laag betaalde 

baan, te weinig inspanning geleverd. Een nieuwe werkgever zal een dergelijke werknemer 

willen controleren en derhalve geen baan aanbieden waarbij het onderling vertrouwen 

belangrijk is. De mobiliteit tussen de segmenten is gering; daarbij is de mobiliteit van het goed 

betaalde segment naar het slecht betaalde segment hoger dan van het slecht betaalde segment 

naar het goed betaalde segment. In het goed betaalde segment zal de verhouding tussen 

vrijwillige mobiliteit en gedwongen mobiliteit hoger zijn dan in het slecht betaalde segment. 

In tegenstelling tot de "labor turnover"-modellen wordt in het hier ontwikkelde model 

een verdere onderbouwing gegeven waarom het voor een werkgever voordelig kan zijn verloop 

tegen te gaan. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen werkgevers zonder dat er een 

secundair segment ontstaat waar verloop niet belangrijk is voor de werkgever en die het karakter 

heeft van een neo-klassieke arbeidsmarkt. In de huidige "labor turnover"-modellen kan wel een 

segment ontstaan met een neo-klassiek karakter, waardoor een deel van de werkloosheid terug 

te voeren is op vrijwillige werkloosheid van werknemers. 

 Hypothesen over het verschil in mobiliteit tussen segmenten kunnen helaas, wegens 

gebrek aan data, niet worden getoetst (zie hoofdstuk vier). 

Het door Akerlof (1982) ontwikkelde "partial gift"-model is niet goed in te passen in het 

meer algemene raamwerk van de efficiënte-loonmodellen. De methode van de marginale 

analyse kan niet worden gebruikt, waardoor het moeilijk wordt om aan te geven in hoeverre 

deze variant onvrijwillige werkloosheid voorspelt. Door het idee van vertrouwen, waarop het 

"partial gift"-model is gebaseerd, in te passen in een model dat mede is gebaseerd op het 
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ontwijkingsgedrag van werknemers wordt het mogelijk de effecten van vertrouwen binnen het 

meer algemene raamwerk van de efficiënte-loonmodellen te onderzoeken. 

De modellen die leiden tot averechtse-selectie-effecten zijn gebaseerd op de 

onzekerheid van werkgevers over de produktiviteit van werknemers. Door een hoger loon te 

bieden dan het marktruimende loon worden werkgevers aantrekkelijk voor de meest 

produktieve werknemers. Werkgevers die geen of weinig onzekerheid kennen betalen het 

marktruimende loon. Onvrijwillige werkloosheid is derhalve moeilijk te verklaren. In het hier 

ontwikkelde model is de onzekerheid van werkgevers gemodelleerd via de prijs van controle. 

Het model leidt derhalve ook tot averechtse-selectie-effecten. Werkgevers met de hoogste prijs 

van controle bieden de hoogste lonen, waar de meest produktieve werknemers op ingaan. 

Er is geen goede vergelijking mogelijk met de variant die gebaseerd is op 

loonverschillen tussen werknemers. Er is geen veronderstelling gemaakt over produktie in 

teamverband zoals dat gebeurd is bij de variant die gebaseerd is op loonverschillen tussen 

werknemers. 

 

3.4 VERDRINGING 

Verdringing is met het in paragraaf twee gepresenteerde model goed te verklaren. Aan de 

belangrijkste voorwaarden is voldaan. Er is zowel heterogeniteit aan de vraagzijde als aan de 

aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de uurlonen rigide naar beneden. De uurlonen 

kunnen, wegens een te groot verlies aan produktiviteit, niet onbeperkt dalen bij een 

aanbodoverschot. 

 Uit het model volgt dat elke werkgever een voorkeur heeft voor hoog opgeleide 

werknemers. De hoog opgeleide werknemers hebben immers de laagste arbeidskosten per 

eenheid produkt. De werknemers hebben een voorkeur voor de goed betaalde banen waarin zij 

worden vertrouwd. In deze banen kunnen de werknemers een hoger nutsniveau bereiken dan in 

de banen waar zij worden gecontroleerd. In de banen waarin werknemers worden vertrouwd, 

worden de hoogste uurlonen betaald. Werkgevers die een relatief hoge prijs van controle hebben 

en derhalve hoge uurlonen en vertrouwen bieden, kunnen de beste keuze maken uit de zich 

aanbiedende werknemers. Zij hebben de eerste keuze uit de werknemers die in de wachtrij voor 

een vacature staan. Werkgevers met een relatief lage prijs van controle zullen relatief veel 

controle uitoefenen en relatief lage uurlonen betalen. Zij zijn als laatste aan de beurt om de zich 

aanbiedende werknemers te selecteren. Deze werkgevers zullen genoegen moeten nemen met 

lager opgeleide werknemers. 

 Het verdringingsproces kan aan de hand van figuur 3.2  als volgt worden beschreven. 

Uitgangspunt is een situatie op de arbeidsmarkt waarbij er geen werkloosheid is. De kosten per 

eenheid produkt bedragen k3, waarbij werknemers uit groep II een uurloon w5 ontvangen en 

werknemers uit groep I een uurloon w2. De uurlonen liggen boven het efficiënte-loonniveau en 

zijn gelijk aan de marginale produktiviteit van de werknemers. Als in een dergelijke situatie het 

aanbod van hoger opgeleiden
6
 (groep II) toeneemt zijn in eerste instantie de volgende effecten te 

verwachten. De kosten per eenheid produkt dalen tot het niveau k2, waarbij groep II een 

                                                      
6
 De toename kan meerdere oorzaken hebben. Stijgende onderwijsparticipatie, een relatieve toename door 

het wegvallen van de effectieve vraag waardoor ook hoger opgeleiden werkloos worden etc. De precieze 

oorzaak laat ik hier buiten beschouwing. Belangrijk is dat er hoger opgeleiden zijn die werk zoeken.  
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uurloon w4 en groep I het efficiënte loon w1 ontvangen. Omdat de kosten per eenheid produkt 

dalen zal de werkgelegenheid worden uitgebreid. Er is in deze situatie sprake van een neo-

klassieke arbeidsmarkt. Waarschijnlijk gaat dit samen met een herallocatie waarbij een aantal 

personen uit groep II op banen bij werkgevers terechtkomen die voordien door personen uit 

groep I werden bezet. In hoeverre deze vervanging plaatsvindt hangt af van waar de nieuwe 

werkgelegenheid wordt gecreëerd. 

 Als het aanbod van hoger opgeleiden nog verder stijgt, zullen de kosten per eenheid 

produkt nog verder dalen. Ze komen op een niveau tussen k2 en k1 te liggen. Het gevolg is dat 

personen uit groep I werkloos zullen worden. De kosten per eenheid produkt kunnen voor groep 

I niet verder dalen dan k2. Er wordt aan groep I al het efficiënte loon betaald en een verdere 

daling van het uurloon heeft een stijging van de kosten per eenheid produkt tot gevolg. Het in 

dienst nemen van deze personen leidt voor de werkgevers tot een daling van de winst, hetgeen 

ze derhalve niet zullen doen. Werkgevers nemen uitsluitend nog personen uit groep II in dienst. 

Werknemers uit groep II ontvangen een loon dat ligt tussen w3 en w4. Werknemers uit groep II 

verdringen werknemers uit groep I. 

 Een nog verdere stijging van het aanbod hoger opgeleiden heeft tot gevolg dat er ook 

onder de hoger opgeleiden onvrijwillige werkloosheid zal optreden. De kosten per eenheid 

produkt kunnen niet beneden het niveau van k1 komen. De hoger opgeleiden ontvangen 

efficiënte lonen en een daling van het loon heeft tot gevolg dat de kosten per eenheid produkt 

zullen stijgen. De werkgevers hebben in deze situatie de grootste winst als ze de hoger 

opgeleiden efficiënte lonen betalen. 

 Verdringing kan zich, afhankelijk van de initiële verdeling, op elk niveau voordoen, 

maar werkt altijd van boven naar beneden. Hoger opgeleiden verdringen lager opgeleiden uit 

hun banen die op hun beurt nog lager opgeleiden uit hun banen verdringen. De werknemers met 

het laagste opleidingsniveau worden werkloos. Het omgekeerde kan niet plaatsvinden. Lager 

opgeleiden kunnen geen hoger opgeleiden uit hun banen verdringen. 

 Wel is het mogelijk dat lager opgeleiden op banen terechtkomen die voorheen door 

hoger opgeleiden werden bezet. In een dergelijk geval is er echter sprake van substitutie en niet 

van verdringing (zie ook Teulings, 1990a). Als het aanbod van hoger opgeleiden vermindert, 

speelt zich dit omgekeerde proces af. In dat geval stijgen de lonen van zowel de lager als hoger 

opgeleiden en vindt er een herallocatie op de arbeidsmarkt plaats. Echter de hoger opgeleiden 

worden niet werkloos. Zij blijven werken in de betere banen, maar door een vermindering van 

het aanbod van hoger opgeleiden komen er relatief goede banen vrij voor de lager opgeleiden. 

Zowel de laag als hoog opgeleide werknemers gaan erop vooruit. 

 In de bovenstaande redenering is geen rekening gehouden met de prijs van controle. De 

kosten per eenheid produkt en de efficiënte lonen hangen echter ook af van de prijs van 

controle. Het zijn de werkgevers met een relatief hoge prijs van controle die de hoogst opgeleide 

(meest produktieve) werknemers in dienst nemen. Zij zullen derhalve ook als eerste het vergrote 

aanbod van hoger opgeleiden in dienst nemen. Pas als de werkgevers met de hoogste prijs van 

controle in hun vraag naar hoger opgeleide werknemers zijn voorzien, zullen werkgevers met 

een lagere prijs van controle ook meer hoger opgeleiden in dienst nemen. Als laatste komen de 

werkgevers met de laagste prijs van controle aan de beurt. Dit leidt tot de volgende te toetsen 

hypothese: 
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Hypothese 2: 

 

verdringing zal bij werkgevers met een relatief hoge prijs van controle eerder en 

sterker voorkomen, dan bij werkgevers met een relatief lage prijs van controle. 

 

Het is mogelijk dat zich bij werkgevers met de hoogste prijs van controle geen verdringing 

voordoet, maar wel bij werkgevers met een iets lagere prijs van controle. Dit is afhankelijk van 

de uitgangssituatie. Als in de uitgangssituatie werkgevers met de hoogste prijs van controle al 

volledig zijn voorzien in hun vraag naar hoog opgeleide werknemers, zal verdringing zich het 

eerst en het sterkst voordoen bij werkgevers met een iets lagere prijs van controle. Bij de 

toetsing van de hypothese zal hier rekening mee worden gehouden. 

 

3.5 VERSCHILLEN IN ARBEIDSMARKTPOSITIE TUSSEN MANNEN EN VROUWEN 

 

3.5.1 Inleiding 

In het in paragraaf twee ontwikkelde model is alleen aandacht besteed aan het kenmerk 

opleiding van werknemers Op basis van dit model kan moeilijk een verklaring worden gegeven 

voor het verschil in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen. Een mogelijke verklaring, 

binnen het tot dusverre geformuleerde model, zou luiden dat vrouwen een lagere opleiding 

hebben dan mannen en derhalve een slechtere positie op de arbeidsmarkt innemen. In hoofdstuk 

2.4 is echter reeds aangegeven dat een dergelijke verklaring niet voldoende is. Uit empirisch 

onderzoek is gebleken dat ook als vrouwen evenveel opleiding hebben genoten als mannen 

vrouwen toch een slechtere positie op de arbeidsmarkt innemen (Schippers, 1987; Sanders, 

1991; Van der Burg, 1992). 

 Om met het model verschillen in positie op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen 

te verklaren is het noodzakelijk dat er assumpties gemaakt worden over verschillen in restricties 

tussen mannen en vrouwen, die leiden tot een verschil in arbeidsmarktgedrag. Aanknopingspunt 

daartoe is de tot nu toe geformuleerde nutsfunctie. In deze nutsfunctie is het nut afhankelijk 

gesteld van de loonvoet en het inspanningsniveau. Alhoewel deze specificatie niet onjuist is, is 

zij wel beperkt. Het doel een zo hoog mogelijk inkomen te bereiken, bij een gegeven 

inspanningsniveau, kan worden gezien als een middel om een hoger doel na te streven, 

namelijk: fysiek welbevinden. In het algemeen zijn er twee van dergelijke uiteindelijke, finale, 

doelen aan te geven, te weten: fysiek welbevinden en sociale waardering (Lindenberg, 1986). 

De twee genoemde argumenten zijn volgens Lindenberg op te vatten als intermediaire doelen 

voor het bereiken van maximale welvaart (nut) (Siegers, 1991). Gegeven de prijzen van de 

goederen en de produktiefactoren, en de restricties in zowel tijd als geld maximaliseren 

personen de produktie van fysiek welbevinden en sociale waardering, en daarmee hun 

welvaart
7
. 

 Met de introductie van een dergelijke algemene nutsfunctie zal blijken dat het van 

belang is onderscheid te maken tussen personen die al dan niet een partner hebben. Het niet 

hebben van een partner legt een restrictie op het bereiken van fysiek welbevinden en sociale 

                                                      
7
 Lindenberg (1991) noemt deze aanpak "sociale- produktiefunctietheorie". 
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waardering, waardoor er een verschil ontstaat in het gedrag op de arbeidsmarkt tussen personen 

met en personen zonder een partner. 

 Uitgaande van een dergelijke nutsfunctie zal blijken dat binnen het allocatiemodel een 

onderscheid gemaakt kan worden tussen mannen met een partner, alleenstaande mannen, 

alleenstaande vrouwen en vrouwen met een partner. Andere mogelijkheden voor de verklaring 

van verschillen in arbeidsmarktgedrag ('a taste for discrimination' van Becker, 

produktiviteitsverschillen, statistische discriminatie, etc) worden door de gekozen benadering 

vooralsnog uitgesloten. In hoofdstuk 2.4 is gebleken dat deze andere benaderingen, 

tekortkomingen hebben en niet in staat zijn aanhoudende verschillen in positie op de 

arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen te verklaren. Uit de toetsing van het hier te 

ontwikkelen theoretische model, moet blijken in hoeverre terecht voor de hier ontwikkelde 

benadering gekozen is. 

 Voor de verklaring van het verschil in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen 

zal in de volgende subparagraaf eerst aandacht worden besteed aan het streven naar fysiek 

welbevinden. In de daarop volgende subparagraaf zal aandacht worden besteed aan het streven 

naar sociale waardering en de gevolgen daarvan voor het arbeidsmarktgedrag van met name 

vrouwen met een partner. 

 

3.5.2 Fysiek welbevinden 

In het algemeen zijn om fysiek welbevinden te bereiken twee middelen van belang, te weten: 

produktie van een thuis en zorgdragen voor de middelen voor de produktie van een thuis. 

Personen maken een afweging tussen de tijd die ze besteden aan betaalde arbeid om te voorzien 

in de middelen die ze nodig hebben om een thuis te produceren en de tijd die ze besteden aan de 

produktie van een thuis (eten koken, wassen, schoonmaken etc.). Hoe meer tijd de personen 

besteden aan het verkrijgen van de middelen om een thuis te produceren des te meer middelen 

kunnen ze gebruiken voor de produktie van een thuis, maar des te minder tijd ze overhouden om 

daadwerkelijk een thuis te produceren. In het optimum verhouden de marginale nuttigheden van 

het zorgdragen voor de middelen en de produktie van een thuis zich als hun (impliciete) prijzen. 

Eén persoon zal in het optimum zowel tijd besteden aan het verkrijgen van middelen als aan het 

produceren van een thuis (Becker, 1965). 

 Het optimum verandert als een huishouden uit meer dan één persoon bestaat. Er zijn 

mogelijkheden tot ruil die leiden tot specialisatie van de personen. In een 

tweepersoonshuishouden zal hooguit één persoon zowel zorgdragen voor de middelen om een 

thuis te produceren als bijdragen in de produktie van een thuis. De ander specialiseert zich 

volledig in hetzij de produktie van een thuis, hetzij het zorgdragen voor de middelen om een 

thuis te produceren (Becker, 1981). Wie zich waarin specialiseert hangt af van de comparatieve 

voordelen in de produktiviteit van de personen. Degene die een comparatief voordeel heeft in 

het zorgdragen voor de middelen zal zich daarin specialiseren; degene die een comparatief 

voordeel heeft in de produktie van een thuis zal zich daarin specialiseren. Ook bij slechts kleine 

verschillen in de comparatieve voordelen komt deze specialisatie tot stand
8
. 

                                                      
8
 Ik beperk mij tot een tweepersoonshuishouden. Voor een meerpersoonshuishouden gaat hetzelfde op. Er 

is hooguit één persoon die zowel actief bijdraagt aan de middelen voor de produktie van een thuis als aan 

de produktie van een thuis. De overige personen in het huishouden hebben zich volledig gespecialiseerd.  
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 Als het huishouden uit een man en een vrouw
9
 bestaat, vindt er tussen hen een ruil 

plaats om het fysiek welbevinden te maximaliseren (Lindenberg, 1991). In het algemeen zullen 

mannen zich specialiseren in het zorgdragen voor de middelen om een thuis te produceren en 

zullen vrouwen zich specialiseren in de produktie van een thuis. Becker (1981) zoekt een 

verklaring voor het comparatief voordeel van de man in het zorgdragen voor de middelen om 

een thuis te produceren in biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Lindenberg 

(1991) spreekt van een fundamentele ruil tussen mannen en vrouwen, die mogelijk veroorzaakt 

is door vroegere culturele ontwikkelingen. Ook worden verklaringen gegeven door het verschil 

in socialisering tussen mannen en vrouwen. Mannen zouden in hun jeugd gesocialiseerd worden 

in het verrichten van betaalde arbeid en vrouwen in het verrichten van huishoudelijke arbeid. 

Voor het onderstaande betoog is de oorsprong van deze verschillen niet van belang. De 

resultaten worden er niet door beïnvloed. Voor een mogelijke te voeren beleid, met name voor 

de effectiviteit daarvan, om de verschillen in positie op de arbeidsmarkt tussen mannen en 

vrouwen te verminderen of op te heffen is de verklaring voor de oorsprong van de comparatieve 

voordelen wel van belang. In hoofdstuk 8 wordt bij het trekken van conclusies hierop 

teruggekomen. 

 De specialisatie leidt tot een verschil in arbeidsmarktgedrag tussen mannen en vrouwen. 

In de eerste plaats zullen vrouwen minder vaak participeren op de arbeidsmarkt dan mannen. 

Hun specialisatie in de produktie van een thuis weerhoudt een groot aantal vrouwen ervan actief 

te zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast zullen zij, als zij participeren, dit voor een kleiner aantal 

uren doen (inclusief een geringer aantal overuren). De participatie (zowel in aantallen als in 

gewerkte uren) van vrouwen op de arbeidsmarkt zal kleiner zijn dan die van mannen. De 

oorzaak hiervan is dat vrouwen zich specialiseren in de produktie van een thuis en derhalve een 

grotere verantwoordelijkheid hebben dan mannen in de produktie van een thuis. Dit belemmert 

niet alleen hun participatie op de arbeidsmarkt, maar ook in het aantal uren waarvoor zij 

beschikbaar zijn. De man is beter in staat zich vrij te maken van huishoudelijke beslommeringen 

dan de vrouw. 

Gehuwde
10

 mannen hebben vanwege de mogelijkheid tot specialisatie de beste positie 

op de arbeidsmarkt. Vanwege deze mogelijkheid kunnen ze zich specialiseren in het zorgdragen 

voor de middelen die nodig zijn voor de produktie van een thuis. Zij kunnen zich specialiseren 

in het actief zijn op de arbeidsmarkt en die arbeidsinspanning leveren die werkgevers van hen 

verlangen. Gehuwde mannen hoeven niet veel tijd te steken in de produktie van een thuis. Zij 

kunnen grotendeels hun werk boven hun thuis stellen. Calamiteiten in de produktie van een 

thuis hebben vrijwel geen gevolgen voor hun functioneren op de arbeidsmarkt en de mate van 

inzet voor werkgevers. Eventuele calamiteiten thuis worden grotendeels door hun partner 

verholpen. Kinderen worden grotendeels door hun partner opgevangen, ook wanneer zich 

daarbij problemen voordoen. Ook hoeven gehuwde mannen niet thuis te blijven in het geval dat 

de loodgieter of timmerman of schoorsteenveger (etc.) langs komt voor reparaties thuis. 

                                                      
9
 In de redenering wordt ervan uitgegaan dat een man een vrouw als partner heeft en andersom. De 

redenering gaat echter ook op voor partners van het gelijke geslacht, alhoewel daar op voorhand minder 

duidelijk is wie een comparatief voordeel heeft in de produktie van een thuis en wie een comparatief 

voordeel heeft in het zorgdragen voor de middelen die nodig zijn voor de produktie van een thuis. 
10

 Voor gehuwd mag men ook lezen samenwonend. 
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 Gehuwde mannen zijn er verantwoordelijk voor dat er voldoende middelen aanwezig 

zijn om de produktie van een thuis te garanderen. Er moeten niet alleen voldoende middelen 

aanwezig zijn voor hun eigen fysiek welbevinden, maar ook voor die van hun partner en van 

eventuele kinderen. Derhalve zullen zij zich meer inzetten voor hun werk en voor hun 

werkgevers dan andere participanten op de arbeidsmarkt. Gehuwde mannen zullen daarom door 

werkgevers het meest geschikt geacht worden voor het vervullen van de beschikbare 

vertrouwensbanen (de banen met de hoogste prijs van controle). Aan de ene kant zullen zij het 

vertrouwen van hun werkgevers niet beschamen omdat zij verantwoordelijk zijn voor de 

verzorging van de middelen waarmee een thuis wordt geproduceerd, aan de andere kant hoeven 

zij niet veel tijd te steken in de produktie van een thuis. Werkgevers kunnen dus vaker een 

beroep op hen doen in geval van calamiteiten op het werk (overwerk, invallen etc.) Gehuwde 

mannen kunnen zich in dergelijke gevallen volledig inzetten voor de werkgevers, omdat zij niet 

bijdragen aan de produktie van een thuis. De produktie van een thuis wordt, zeker in het geval 

van calamiteiten op het werk, aan de partner overgelaten. 

Gehuwde vrouwen hebben als gevolg van de ruil tussen mannen en vrouwen de 

slechtste arbeidsmarktpositie. Gehuwde vrouwen specialiseren zich in de produktie van een 

thuis, waardoor zij vrijwel geen tijd besteden aan het zorgdragen voor de middelen voor de 

produktie van een thuis. Hun inzet op de arbeidsmarkt en voor hun werkgevers zal laag zijn. Dit 

komt in de eerste plaats tot uiting in de lage participatiegraad van gehuwde vrouwen en in de 

tweede plaats, voorzover zij werken, in het geringe aantal uren waarin zij betaald werk 

verrichten. Vanwege de specialisatie in de produktie van een thuis vangen gehuwde vrouwen in 

belangrijke mate eventuele calamiteiten in de produktie van een thuis op. Zij nemen een 

belangrijk deel van de verantwoordelijkheid van hun partner voor de produktie van een thuis 

over. Dit belemmert hun inzet voor de werkgever. Zij zullen thuis blijven in het geval er 

kinderen in het huishouden aanwezig zijn. In geval van ziekte van een van de kinderen zullen 

het vanwege de specialisatie in de produktie van een thuis, veelal de gehuwde vrouwen zijn die 

thuis blijven. Ook zullen zij als er externe hulp voor bijvoorbeeld reparaties (loodgieter, 

schoorsteenveger etc.) nodig is thuis blijven. Vanwege deze grote verantwoordelijkheid voor de 

produktie van een thuis, zullen zij hun werk onregelmatig onderbreken. Dit betekent ook dat 

hun inzet op de arbeidsmarkt en voor hun werkgevers lager zal zijn. Vooral als werkgevers een 

beroep op hen doen vanwege calamiteiten op het werk (overwerk e.d.) zullen gehuwde vrouwen 

de minste bereidheid tonen hieraan tegemoet te komen. Gehuwde vrouwen kunnen vanwege 

hun specialisatie in en verantwoordelijkheid voor de produktie van een thuis zich niet onbeperkt 

voor een werkgever inzetten. De specialisatie in de produktie van een thuis maakt hen minder 

geschikt voor de banen met de hoogste prijs van controle. De gehuwde vrouwen die betaald 

werk verrichten, zullen vooral in de gemakkelijk controleerbare functies terecht komen; de 

functies met de laagste prijs van controle. 

Alleenstaanden hebben veel minder mogelijkheden tot specialisatie dan gehuwden 

(samenwonenden). Alleenstaanden moeten zowel voorzien in de middelen die nodig zijn voor 

de produktie van een thuis als voor de produktie van een thuis. Het gebrek aan de mogelijkheid 

tot specialisatie van alleenstaanden leidt tot een verschil in arbeidsmarktgedrag tussen 

alleenstaanden en gehuwden. 

 Ongehuwde mannen zijn verantwoordelijk voor zowel de produktie van een thuis als 

voor het zorgdragen voor de middelen die nodig zijn voor de produktie van een thuis. Zij 
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kunnen zich niet volledig onttrekken aan de produktie van een thuis en zullen zich dus soms aan 

hun werk moeten onttrekken. Als er thuis bijvoorbeeld problemen zijn waarvoor extern hulp 

gezocht moet worden, kunnen ongehuwde mannen niet aan het werk. Zij moeten een regeling 

met hun werkgevers treffen of anderszins een oplossing bedenken. Daarnaast hebben 

ongehuwde mannen geen verantwoordelijkheid voor een partner en zijn dus minder 

genoodzaakt te voorzien in de middelen voor de produktie van een thuis. Ongehuwde mannen 

hoeven alleen zichzelf te voorzien en hebben derhalve aan een (absoluut) lager niveau van 

middelen voldoende om te voorzien in de produktie van een thuis voor het bereiken van een 

zelfde nutsniveau dan gehuwde mannen, die een (belangrijk) deel van de middelen ruilen met 

hun partners. De inzet van ongehuwde mannen zal op de arbeidsmarkt en voor werkgevers dus 

lager zijn dan die van gehuwde mannen. Ongehuwde mannen zullen, ceteris paribus, in lagere 

banen terecht komen dan gehuwde mannen. 

 Ongehuwde vrouwen hebben te maken met dezelfde situatie als ongehuwde mannen. 

Naast de produktie van een thuis moeten ook zij wegens de afwezigheid van een partner 

zorgdragen voor de middelen die nodig zijn voor de produktie van een thuis. Zij hebben evenals 

ongehuwde mannen minder mogelijkheden tot specialisatie. Hun inzet op de arbeidsmarkt zal 

ongeveer dezelfde zijn als die van ongehuwde mannen maar groter dan die van gehuwde 

vrouwen. Ongehuwde vrouwen komen derhalve in aanmerking voor dezelfde banen als 

ongehuwde mannen. 

 Op basis van deze redenering wordt de volgende hypothese getoetst: 

 

Hypothese 3a: 

 

gehuwde mannen hebben een betere positie op de arbeidsmarkt dan ongehuwde 

mannen en vrouwen, die op hun beurt een betere positie hebben dan gehuwde 

vrouwen. 

 

Als we deze bevinding combineren met het allocatiemodel, waarin werkgevers met een hoge 

prijs van controle de meest produktieve werknemers, waarvan werkgevers zeker zijn dat zij de 

vereiste inspanning leveren, in dienst nemen, komen we tot de volgende hypothese. 

 

Hypothese 3b: 

 

het verschil in arbeidsmarktpositie tussen gehuwde mannen, ongehuwde mannen, 

ongehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen is het grootst bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle en het kleinst bij werkgevers met een lage prijs van 

controle. 

 

3.5.3 Sociale waardering 

Het tot dusver geformuleerde beeld van gehuwde mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt gaat 

uit van 'traditionele' patronen. Deze patronen worden veroorzaakt door de ruil die gehuwde 

mannen en vrouwen met elkaar aangaan. Vanwege deze ruil treedt er volledige specialisatie op. 

Zelfs kleine verschillen in comparatief voordeel leiden tot die specialisatie. Er lijkt niet aan te 
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ontkomen. Echter onderzoeksresultaten naar de verdeling van huishoudelijk en betaald werk 

tussen partners wijzen niet op een dergelijke strikte specialisatie (Van der Lippe, 1991). Het 

komt vaak voor dat in huishoudens waar beide partners betaald werk verrichten, beiden ook 

huishoudelijk werk verrichten. De verdeling over de partners is weliswaar scheef, maar een 

strikte specialisatie zoals uit het model van Becker wordt afgeleid, wordt zelden gevonden.  

De mate van specialisatie is echter ook afhankelijk van de manier waarop sociale 

waardering, het tweede argument in de nutsfunctie (zie paragraaf 3.4.1), kan worden verkregen. 

Volledige specialisatie kan slechts optreden als de tijdsbesteding van mannen en vrouwen 

volledig substitueerbaar is. Voor de produktie van sociale waardering is de tijdsbesteding van 

mannen en vrouwen echter niet volledig substitueerbaar, maar is ze deels complementair. 

 Sociale waardering kent drie produktiefactoren: status, gedragsbevestiging en affectie 

(Lindenberg, 1984). Status is een positioneel goed (Hirsch, 1977). Hij wordt ontleend aan 

schaarse goederen waarover niet iedereen tegelijk in dezelfde mate kan beschikken, zoals: een 

goede baan, een hoog inkomen, een hoge opleiding, duurzame consumptiegoederen en 

dergelijk. Status is derhalve niet gelijkmatig verdeeld. Sommigen hebben er meer van dan 

anderen. Status gaat deels samen met het beroep en het inkomen. Personen met een 'goed' 

beroep en een hoog inkomen ontlenen daar status aan. 

 Voor gedragsbevestiging is het van belang welke normen een rol spelen. Deze normen 

zijn voor mannen en vrouwen verschillend. Traditioneel worden mannen veelal bevestigd en 

bekrachtigd in hun gedrag als ze zich actief op de arbeidsmarkt bewegen, vrouwen zien hun 

gedrag vooral bevestigd en bekrachtigd als ze zorgdragen voor de produktie van een thuis. Dit 

geldt sterker als er één of meer kinderen in een huishouden aanwezig zijn
11

. Gedragsbevestiging 

werkt specialisatie tussen mannen en vrouwen in de hand. Gedragsbevestiging heeft voor 

mannen een relatief lage prijs als ze betaald werk verrichten en voor vrouwen als ze zorgen voor 

de produktie van een thuis. 

 Affectie wordt verkregen van een partner, vrienden, ouders, en kinderen. Affectie kan 

alleen worden verkregen als er voldoende tijd met de partner wordt doorgebracht. De 

tijdsbesteding van mannen en vrouwen voor de produktie van affectie is derhalve 

complementair. De een kan niet zonder de ander voor de produktie van affectie. Er wordt 

verondersteld dat affectie een monotoon stijgende functie is van de tijd die gezamenlijk wordt 

doorgebracht
12

. 

 Voor de produktie van sociale waardering vindt er een afweging plaats tussen de 

verschillende mogelijkheden die er zijn om haar te produceren. De verhouding tussen status, 

gedragsbevestiging en affectie is afhankelijk van hun relatieve prijzen. Is voor iemand de 

relatieve prijs van status hoog dan is hij voor sociale waardering vooral afhankelijk van 

gedragsbevestiging en affectie. Is de prijs van status relatief laag dan zijn gedragsbevestiging en 

affectie minder belangrijk. 

                                                      
11

 Deze normen lijken aan verandering onderhevig te zijn en derhalve niet actueel. Ook wordt er geen 

rekening gehouden met bijvoorbeeld een verschil in normen tussen hoog en laag opgeleide vrouwen. 

Ondanks deze beperking zal uit deze paragraaf blijken dat er verschillen in arbeidsmarktgedrag tussen 

vrouwen zijn te verwachten. Dit maakt, mijns inziens, de redenering alleen maar sterker. 
12

 Deze veronderstelling houdt in dat personen die veel tijd met elkaar doorbrengen elkaar niet gaan 

irriteren. Het punt waarop affectie omslaat in irritatie ligt buiten het bereik van de functie. 
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 De verhouding tussen status, gedragsbevestiging en affectie is van belang voor de mate 

van specialisatie tussen mannen en vrouwen in een huishouden. Daarbij is het van belang 

rekening te houden met de samenstelling van het huishouden. Deze is van invloed op de 

relatieve prijzen van status, gedragsbevestiging en affectie en daarmee op de mate van 

specialisatie van mannen en vrouwen binnen een huishouden. Het onderwijsniveau is van 

invloed op de prijs van status. Iemand met een hoog onderwijsniveau heeft, volgens het 

allocatiemodel, een relatief grote kans op een vertrouwensbaan met een relatief hoge beloning. 

Vanwege het deels samengaan van een vertrouwensbaan met een relatief hoge beloning aan de 

ene kant en de produktie van status aan de andere kant, is de prijs van status voor personen met 

een hoog onderwijsniveau relatief laag. Voor personen met een laag onderwijsniveau is de prijs 

van status relatief hoog. 

 

Om de verdere uitwerking niet onnodig te compliceren, wordt er een indeling in vier 

verschillende huishoudens gemaakt: 

1. een huishouden waarin zowel de man als de vrouw een hoog onderwijsniveau heeft; 

2. een huishouden waarin de man een hoog en de vrouw een laag onderwijsniveau heeft; 

3. een huishouden waarin de man een laag en de vrouw een hoog onderwijsniveau heeft; 

4. een huishouden waarin zowel de man als de vrouw een laag onderwijsniveau heeft. 

 

Als de man een relatief hoog onderwijsniveau heeft, is zijn prijs van status ten opzichte een 

man met een laag onderwijsniveau relatief laag. De prijzen van gedragsbevestiging en affectie 

zijn voor een man met een hoog onderwijsniveau ten opzichte van status relatief hoog. 

Gedragsbevestiging en affectie worden derhalve minder ingezet voor de produktie van sociale 

waardering. Ze worden deels gesubstitueerd door status (substitutie-effect). Naast het 

substitutie-effect treedt voor een man met een hoog onderwijsniveau er in vergelijking met een 

man met een laag onderwijsniveau een schaaleffect op. Het schaaleffect is onbepaald. Het kan 

positief zijn (status heeft in dat geval het karakter van een normale produktiefactor) maar ook 

negatief (status heeft in dat geval het karakter van een inferieure produktiefactor). Zolang het 

schaaleffect niet sterker negatief is dan het substitutie-effect (status is geen produktiefactor met 

het karakter van een Giffen-produktiefactor) treedt het bovenstaande effect op: een voor mannen 

met een hoog onderwijsniveau grotere inzet van status ten koste van gedragsbevestiging en 

affectie voor de produktie van sociale waardering ten opzichte van mannen met een laag 

onderwijsniveau als gevolg van de lagere prijs van status. Het verminderde belang van 

gedragsbevestiging heeft een positieve invloed op de bereidheid van de man een deel van de 

produktie van een thuis op zich te nemen, als hierdoor de produktie van status niet in gevaar 

komt. 

 Als ook het onderwijsniveau van de vrouw hoog is, is ook voor haar de prijs van 

status relatief laag. Ook zij zal proberen gedragsbevestiging en affectie te substitueren door 

status. Zij kan haar status verhogen door te gaan werken in een statusverhogende baan. Dit gaat 

ten koste van haar specialisatie in het huishouden. Zowel de man als de vrouw werken en beiden 

doen delen van het huishouden. De specialisatie verdwijnt echter niet helemaal. Zolang de 

vrouw een comparatief voordeel heeft in de produktie van een thuis zal de man zal meer uren 

betaald werk verrichten dan de vrouw en minder tijd besteden aan de produktie van een thuis 

dan de vrouw. Het voor een deel gezamenlijk uitvoeren van de huishouding verhoogt de 
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onderlinge affectie. De man en de vrouw brengen meer tijd gezamenlijk door hetgeen, vanwege 

de complementariteit in de produktie van affectie, de onderlinge affectie verhoogt. 

 Voor een vrouw met een laag onderwijsniveau blijft de prijs van status relatief hoog. 

Als zij gehuwd is met een man met een hoog onderwijsniveau zorgt de man volledig voor de 

inbreng van status binnen het huishouden. Vanwege de relatief hoge prijs van status en de 

relatief grote hoeveelheid status dat via de man in het huishouden aanwezig is, zal de laag 

opgeleide vrouw gedragsbevestiging en affectie niet willen substitueren voor status. De vrouw 

zal eerder het omgekeerde willen. De hoeveelheid status deels substitueren door 

gedragsbevestiging en affectie. In een huishouden met een hoog opgeleide man en een laag 

opgeleide vrouw is de vrouw volledig gespecialiseerd in de produktie van een thuis. De hoog 

opgeleide man probeert zijn gedragsbevestiging te substitueren door status, vanwege zijn 

relatief lage prijs van status. Voor zover de produktie van status niet in het gedrang komt zal hij 

een bijdrage leveren in de produktie van een thuis. Hij zal niet volledig gespecialiseerd zijn. 

 Voor een man met een laag onderwijsniveau is de prijs van status relatief hoog. Voor 

de produktie van sociale waardering zal hij derhalve relatief meer gedragsbevestiging en affectie 

inzetten. Zijn werk levert relatief weinig status op maar zijn gedrag wordt er wel door bevestigd. 

Hij zal zich volledig toe willen leggen op het voorzien in de middelen die nodig zijn voor de 

produktie van een thuis. 

 De situatie is wat gecompliceerder als in een huishouden de vrouw een hoog 

onderwijsniveau heeft en de man een laag onderwijsniveau. Waarschijnlijk is het 

uitgangspunt van de redenering omgedraaid. Het is waarschijnlijk dat een dergelijke vrouw een 

comparatief voordeel heeft in het zorgdragen voor de middelen om een thuis te produceren en 

de man een comparatief voordeel in de produktie van een thuis. Op basis van het streven naar 

fysiek welbevinden verricht de vrouw betaald werk en verzorgt de man het huishouden. De man 

zal proberen om, voor de produktie van sociale waardering, betaald werk te gaan verrichten. 

Alhoewel het zijn status en affectie niet verhoogt, verhoogt het wel zijn gedragsbevestiging. De 

vrouw zal vrijwel volledig gespecialiseerd zijn in betaald werken. 

 Als daarentegen in een dergelijk huishouden toch de man een comparatief voordeel 

heeft in het zorgdragen voor de middelen om een thuis te produceren dan zal het volgende 

opgaan. De prijs van status is voor de vrouw relatief laag. Zij zal derhalve voor de produktie van 

sociale waardering gedragsbevestiging en affectie willen substitueren voor status. Zij zal betaald 

werk gaan verrichten. In een dergelijk huishouden is de man volledig gespecialiseerd in het 

betaald werken en zal de vrouw haar tijd verdelen over de produktie van een thuis en betaald 

werk. Het belangrijkste verschil met de redenering in de bovenstaande alinea is de motivering 

voor de vrouw om te gaan werken. In de hierbovenstaande alinea is de motivering voor de 

vrouw om te gaan werken voor een belangrijk deel het inkomen dat zij ermee kan verdienen. In 

deze alinea is niet alleen het inkomen belangrijk, maar ook de status die zij met het werk 

verkrijgt. De verhouding in de gewichten van status en beloning voor de produktie van het 

totale nut is in het eerste geval kleiner dan in het tweede geval. 

 Voor een vrouw met een laag onderwijsniveau geldt dat de prijs van status relatief hoog 

is. Als zij getrouwd is met een man met een laag onderwijsniveau is er in het huishouden weinig 

status aanwezig. Alhoewel er vrijwel geen status aanwezig is in het huishouden is de prijs van 

status voor de vrouw dusdanig hoog dat ook zij meer belang hecht aan gedragsbevestiging en 

affectie voor de produktie van sociale waardering. In een dergelijk huishouden zal de volledige 



Een model van verdringing 

47 

specialisatie van zowel de vrouw als de man gehandhaafd blijven. Voorzover de vrouw betaald 

werk verricht zal zij dat met name doem om het huishoudinkomen aan te vullen en niet om 

status te verwerven. 

 Op basis van dit model kunnen we concluderen dat hoog opgeleide vrouwen relatief 

vaker betaald werk zullen verrichten dan laag opgeleide vrouwen. De specialisatie in de 

produktie van een thuis is voor hoog opgeleide vrouwen minder volledig dan voor laag 

opgeleide vrouwen. Echter tussen de hoog opgeleide vrouwen bestaat er, afhankelijk van het 

onderwijsniveau van hun partner, nog een verschil. Dat verschil ligt niet zo zeer in een 

verschillende mate van specialisatie als wel in de soort banen waarnaar de vrouwen op zoek 

zijn. 

 Indien een hoog opgeleide vrouw gehuwd is met een hoog opgeleide man is niet alleen 

het niveau van status in het huishouden hoog, maar ook het niveau van fysiek welbevinden. De 

hoog opgeleide man heeft via de vertrouwensbaan ook een relatief hoog loon. Voor deze hoog 

opgeleide vrouw is derhalve het loon dat ze krijgt voor haar werk op de arbeidsmarkt van 

minder belang. Voor haar zijn de statusaspecten van een baan relatief belangrijker. 

 Indien een hoog opgeleide vrouw gehuwd is met een laag opgeleide man zijn er ook 

relatief weinig middelen in het huishouden aanwezig voor de produktie van een thuis. Voor 

deze vrouw zijn derhalve niet alleen de statusaspecten van een baan belangrijk maar ook het 

loon dat zij ontvangt. 

 Dit leidt tot de volgende te toetsen hypothese. 

 

Hypothese 4: 

 

hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn met een hoog opgeleide man hechten 

relatief meer waardering aan de status van een baan dan aan de beloning, terwijl 

hoog opgeleide vrouwen gehuwd met een laag opgeleide man, ongehuwde 

vrouwen en laag opgeleide gehuwde vrouwen relatief meer waardering hechten 

aan de beloning dan aan de status van een baan
13

. 

 

 

Het gestelde in deze hypothese interfereert met hypothese 3b. Alhoewel werkgevers, met name 

werkgevers met een hoge prijs van controle de voorkeur geven aan gehuwde mannen en 

derhalve het verschil in arbeidsmarktpositie tussen gehuwde mannen, ongehuwde mannen en 

vrouwen en gehuwde vrouwen groter zal zijn dan bij werkgevers met een hoge prijs van 

controle dan bij werkgevers met een lage prijs van controle, is het op basis van hypothese 4 

onwaarschijnlijk dat dit verschil zal worden gevonden. Immers op basis van hypothese 4 is te 

verwachten dat hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn met hoog opgeleide gehuwde mannen 

een sterkere voorkeur hebben voor niet participeren dan voor participeren in een baan met (te) 

weinig status. Bovendien is bekend dat vrouwen die aangeven een carrière belangrijk te vinden 

in staat zijn dit aan werkgevers kenbaar te maken en derhalve ook door werkgevers met een 

hoge prijs van controle worden geselecteerd (Sanders, 1991). Zowel hypothese 4 als het 

resultaat van Sanders gaan tegen hypothese 3b in. De uitkomst van deze tegengestelde effecten 

                                                      
13

 Een soortgelijke hypothese is ook door Lindenberg (1991) opgesteld, maar niet getoetst. 
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is ongewis. Of hypothese 3b, of hypothese 4, of geen van beide hypothesen wordt bevestigd. 

Het is niet mogelijk dat beide hypothesen worden bevestigd. 

 

3.5.4 Verdringing bij mannen en bij vrouwen 

Als we de bevindingen van paragraaf 4, waarin beschreven is hoe in zijn algemeenheid 

verdringing zal verlopen, combineren met de bevindingen van paragraaf 5, waarin de 

verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen zijn afgeleid komen we tot de volgende 

conclusies met betrekking tot verschillen in verdringing tussen mannen en vrouwen. 

 Verdringing onder mannen doet zich voor zoals dat in paragraaf 4 is beschreven. Hoog 

opgeleide mannen zullen laag opgeleide mannen verdringen. Waarschijnlijk zullen ongehuwde 

mannen sterker worden verdrongen dan gehuwde mannen. We verwachten immers dat gehuwde 

mannen de beste positie op de arbeidsmarkt hebben, en indien ze hoog genoeg zijn opgeleid de 

voorkeur van werkgevers hebben boven ongehuwde mannen. In een situatie met een 

aanbodoverschot op de arbeidsmarkt concurreren hoog opgeleide ongehuwde mannen met iets 

lager opgeleide gehuwde mannen om dezelfde positie. Het is derhalve te verwachten dat het 

verschil in relatieve positie op de arbeidsmarkt tussen gehuwde mannen en ongehuwde mannen 

ten tijde van een aanbodoverschot zal toenemen. 

 Bij vrouwen zal verdringing in mindere mate voorkomen dan bij mannen. Met name 

onder hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn met een hoog opgeleide man zal verdringing 

nauwelijks voorkomen. Dit wordt veroorzaakt door de motivatie van deze vrouwen om te 

werken. Volgens het gestelde in hypothese 4 hechten hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn 

met een hoog opgeleide man vergeleken met andere vrouwen meer waarde aan de status van een 

baan dan aan de beloning. Als nu door een aanbodoverschot op de arbeidsmarkt de hoog 

opgeleide vrouwen die gehuwd zijn met een hoog opgeleide man dreigen verdrongen te worden 

door anderen, dan zijn deze vrouwen eerder geneigd zich terug te trekken van de arbeidsmarkt 

dan genoegen te nemen met een baan waaraan zij niet voldoende status kunnen ontlenen. 

 Dit leidt tot de volgende hypothese. 

 

Hypothese 5: 

 

Verdringing zal zich onder mannen het sterkst voordoen bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle en ongehuwde mannen worden sterker verdrongen dan 

gehuwde mannen. Vrouwen, met name hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn 

met een hoog opgeleide man, worden in mindere mate verdrongen. 

 

3.6 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is een allocatiemodel ontwikkeld waarmee verdringing en, met aanvullende 

veronderstellingen, het verschil in verdringing tussen mannen en vrouwen kan worden 

verklaard. De basis van het allocatiemodel is de relatie tussen werknemers en werkgevers. Deze 

relatie kan twee mogelijke vormen aannemen. De relatie kan gebaseerd zijn op vertrouwen of 

op controle. Welke relatie tot stand komt hangt af van de prijs van controle. Als voor 

werkgevers de prijs van controle hoog is zullen zij een vertrouwensrelatie met werknemers 
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willen opbouwen en als de prijs van controle laag is zullen werkgevers werknemers controleren. 

Er is verondersteld dat de prijs van controle afhangt van de meetbaarheid van de produktiviteit. 

Bij een slechte meetbaarheid van de produktiviteit is de prijs van controle hoog en bij een goede 

meetbaarheid van de produktiviteit is de prijs van controle laag. Dit leidt tot een efficiënt-

loonmodel van de arbeidsmarkt, waarbij de efficiënte lonen afhankelijk zijn van de prijs van 

controle, de mate van controle, het inspanningsniveau van de werknemer en produktieve 

kenmerken van werknemers. Op basis van dit allocatiemodel is de volgende te toetsen 

hypothese afgeleid. 

 

Hypothese 1: 

 

Aangezien werkgevers met een hoge prijs van controle de hoogste uurlonen 

betalen en hun werknemers vertrouwen schenken en werknemers met de hoogste 

opleiding de laagste kosten per eenheid produkt hebben, verwachten we bij 

werkgevers met een hoge prijs van controle relatief vaker hoger opgeleide 

werknemers aan te treffen dan bij werkgevers met een lage prijs van controle. 

 

 

Met behulp van dit model is het mogelijk verdringing op de arbeidsmarkt te verklaren. Aan de 

noodzakelijke voorwaarden voor de verklaring van verdringing zijn voldaan. Zowel het aanbod 

als de vraag naar arbeid is heterogeen en de lonen kunnen bij een aanbodoverschot van arbeid 

niet onbeperkt dalen. In een dergelijke situatie kunnen werkgevers hun voorkeuren voor hoger 

opgeleide werknemers beter realiseren. De kansen op werk zullen met name voor de laagst 

opgeleiden dalen. Omdat werkgevers met een hoge prijs van controle hogere lonen betalen dan 

werkgevers met een lage prijs van controle kunnen met name werkgevers met een hoge prijs 

van controle hun voorkeuren voor de meest produktieve werknemers realiseren. Dit leidt tot de 

volgende te toetsen hypothese. 

 

Hypothese 2: 

 

verdringing zal bij werkgevers met een relatief hoge prijs van controle eerder en 

sterker voorkomen, dan bij werkgevers met een relatief lage prijs van controle. 

 

 

Verdringing hoeft in dit model in tegenstelling tot bij voorbeeld het vacatureconcurrentiemodel 

niet tot onderbenutting van werknemers te leiden. De hoger opgeleiden zijn immers 

produktiever en ontvangen hogere lonen dan lager opgeleiden. De produktieve capaciteiten van 

hoger opgeleiden blijven zo goed mogelijk benut met als gevolg dat er meer zal worden 

geproduceerd.  

Voor de verklaring van verschillen in positie op de arbeidsmarkt tussen mannen en 

vrouwen is het noodzakelijk verdere veronderstellingen omtrent restricties van mannen en 

vrouwen te maken. Daartoe is de in het allocatiemodel geformuleerde nutsfunctie voor 

werknemers aangepast. Er wordt niet alleen meer rekening gehouden met het loon en het 

inspanningsniveau, maar er zijn meer algemene doelen geformuleerd. Deze meer algemene 
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doelen zijn: fysiek welbevinden en sociale waardering. Daarnaast is er rekening mee gehouden 

of een huishouden uit alleenstaanden of uit meerdere personen bestaat. Op basis van het streven 

naar fysiek welbevinden en het bestaan van comparatieve voordelen voor de man in het 

zorgdragen voor de middelen om te voorzien in de produktie van een thuis is de volgende 

hypothese afgeleid. 

 

Hypothese 3a: 

 

gehuwde mannen hebben een betere positie op de arbeidsmarkt dan ongehuwde 

mannen en vrouwen, die op hun beurt een betere positie hebben dan gehuwde 

vrouwen. 

 

De combinatie van hypothese 3a met het allocatiemodel, waarin werkgevers met een hoge prijs 

van controle de meest produktieve werknemers, waarvan werkgevers zeker zijn dat zij de 

vereiste inspanning leveren, in dienst nemen, leidt tot volgende hypothese. 

 

Hypothese 3b: 

 

het verschil in arbeidsmarktpositie tussen gehuwde mannen, ongehuwde mannen, 

ongehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen is het grootst bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle en het kleinst bij werkgevers met een lage prijs van 

controle. 

 

 

Het streven naar sociale waardering, dat bestaat uit status, gedragsbevestiging en affectie, leidt 

met name tot een verschil tussen hoog opgeleide en laag opgeleide gehuwde vrouwen. Hoog 

opgeleide gehuwde vrouwen hechten relatief meer belang aan de statusaspecten van een baan 

dan laag opgeleide gehuwde vrouwen. Dit leidt tot de volgende hypothese. 

 

Hypothese 4: 

 

hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn met een hoog opgeleide man hechten 

relatief meer waardering aan de status van een baan dan aan de beloning, terwijl 

hoog opgeleide vrouwen gehuwd met een laag opgeleide man, ongehuwde 

vrouwen en laag opgeleide gehuwde vrouwen relatief meer waardering hechten 

aan de beloning dan aan de status van een baan. 

 

 

Hypothese 4 interfereert met hypothese 3b. Bovendien is bekend dat vrouwen die aangeven een 

carrière belangrijk te vinden in staat zijn dit aan werkgevers kenbaar te maken en derhalve ook 

door werkgevers met een hoge prijs van controle worden geselecteerd (Sanders, 1991). Deze 

twee effecten werken tegen elkaar in waardoor de uitkomst ongewis wordt. Of hypothese 3b, of 

hypothese 4 of geen van beide hypothesen wordt bevestigd. 
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Combinatie van hypothese 2 over het verschil in verdringingseffecten tussen werkgevers met 

een hoge prijs van controle en werkgevers met een lage prijs van controle met hypothese 3a en 4 

levert de volgende hypothese op over het verschil in verdringing tussen mannen en vrouwen. 

 

Hypothese 5: 

 

Verdringing zal zich onder mannen het sterkst voordoen bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle en ongehuwde mannen worden sterker verdrongen dan 

gehuwde mannen. Vrouwen, met name hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn 

met een hoog opgeleide man, worden in mindere mate verdrongen. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven met welke data en op welke manier de in dit 

hoofdstuk afgeleide hypothesen zullen worden getoetst. 
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4 DATA, METHODEN EN OPERATIONALISERING 
 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke gegevens en welke methoden zijn gebruikt om de in 

het vorige hoofdstuk beschreven hypothesen te toetsen. In paragraaf 4.2 wordt een beschrijving 

gegeven van de databestanden. In paragraaf 4.3 wordt uitgelegd welke methoden zijn gebruikt 

en hoe met de gehanteerde methoden uitspraken zijn te doen over verdringing en discriminatie 

op de arbeidsmarkt. In paragraaf 4.4 staat een beschrijving van de variabelen die in de 

verschillende analyses zijn gebruikt. 

 

4.2 DATA 

Voor de toetsing van de hypothesen is gebruik gemaakt van twee bestanden te weten de 

Arbeidskrachtentelling 1981 (CBS, 1985a) en de Arbeidskrachtentelling 1985 (CBS, 1987). 

Zowel de hypothesen uit het allocatiemodel als de hypothesen omtrent verschillen in allocatie 

tussen mannen en vrouwen kunnen op één meetmoment (dwarsdoorsnede) worden getoetst. 

Voor de toetsing van de hypothesen omtrent verdringing is het echter noodzakelijk ten minste 

twee meetmomenten (twee of meerdere dwarsdoorsneden of longitudinaal) te hebben, waarbij 

op beide meetmomenten een aanzienlijke werkloosheid, het liefst oplopend, bestaat. Het betreft 

immers hypothesen over de verandering in allocatie ten gevolge van aanhoudende 

werkloosheid. In de onderzoeksperiode is aan deze voorwaarde voldaan. Het zou interessant 

geweest zijn als ook de gevolgen van een verminderde werkloosheid hadden kunnen worden 

onderzocht. Echter de Arbeidskrachtentellingen zijn in 1985 stopgezet en opgevolgd door de 

Enquête Beroepsbevolking. Bij het opstarten van de Enquête Beroepsbevolking zijn er 

problemen geweest met de vergelijkbaarheid met de Arbeidskrachtentellingen. De eerste 

Enquête Beroepsbevolking die vergelijkbaar is met de Arbeidskrachtentellingen is de enquête 

van 1990 (CBS, 1990a). Op het moment van onderzoek was dat bestand echter niet beschikbaar. 

Voor een volledige beschrijving van de Arbeidskrachtentellingen wordt verwezen naar de 

publikaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 1985 is de Arbeidskrachtentelling 

1981 verschenen en in 1987 de Arbeidskrachtentelling 1985. 

 De Arbeidskrachtentelling is een representatieve steekproef onder de ingezetenen van 

Nederland. Voor de telling van 1981 is een steekproef getrokken ter grootte van 5% onder de in 

Nederland woonachtige bevolking met uitzondering van de bevolking in inrichtingen en 

tehuizen. De telling in 1985 betrof een steekproef uit dezelfde doelpopulatie ter grootte van 3%. 

De wijze van steekproeftrekking tussen beide tellingen verschilt niet. 

 Voor de analyses op de Arbeidskrachtentelling 1981 is gebruik gemaakt van een door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek geleverde tape met gegevens betreffende 32775 
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respondenten behorende tot de beroepsbevolking. Het bestand betreft een steekproef uit de 

personen die tot de beroepsbevolking worden gerekend. Van deze personen zijn alleen die 

personen in de analyse opgenomen die in loondienst of meewerkend gezinslid waren op het 

moment van ondervragen en van wie alle benodigde gegevens beschikbaar waren. Er resteerden 

24686 personen. 

 Voor de analyses op de Arbeidskrachtentelling 1985 is gebruik gemaakt van het bestand 

dat het Centraal Bureau voor de Statistiek aan De Stichting voor Economisch Onderzoek van de 

Universiteit van Amsterdam heeft geleverd. Dit bestand betreft een steekproef met gegevens 

van 80971 respondenten behorende tot de ingezetenen van Nederland. Van deze respondenten 

zijn alleen diegenen in de analyse opgenomen die op het moment van ondervragen in loondienst 

of meewerkend gezinslid waren. Dat waren 25572. Van deze 25572 personen zijn alleen die 

personen opgenomen van wie alle gegevens, voor zover in de analyse gebruikt, bekend zijn. Er 

resteerden 23712 personen. 

 De selectie van personen is in beide bestanden op identieke wijze gebeurd. Beide 

bestanden zijn representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking in loondienst en voor de 

personen die meewerkend gezinslid zijn in 1981 respectievelijk 1985. De uitkomsten van de 

analyses op beide bestanden zijn derhalve goed vergelijkbaar. 

 Een belangrijk bezwaar tegen het gebruik van deze twee bestanden is het ontbreken van 

gegevens omtrent beloning. Noch het bruto (netto) inkomen, noch het bruto (netto) uurloon is 

bekend of op enigerlei wijze te achterhalen. Een belangrijk voordeel van de 

Arbeidskrachtentellingen is echter de omvang waardoor het mogelijk wordt de allocatie op de 

gehele arbeidsmarkt en in verschillende delen van de arbeidsmarkt te onderzoeken. Dit voordeel 

zal zoveel mogelijk worden benut. 

 Alternatieven, zoals de bestanden van de Organisatie voor Strategisch 

Arbeidsmarktonderzoek (OSA) waarin wel gegevens over de beloning beschikbaar zijn, 

voldeden niet. In deze bestanden zijn slechts netto inkomens bekend, niet de gewenste bruto 

inkomens
1
 , en het aantal respondenten is te klein om naast analyses voor de gehele 

arbeidsmarkt analyses uit te voeren op verschillende delen van de arbeidsmarkt. 

 

4.3 METHODEN 

De toetsing van het allocatiemodel gebeurt in twee stappen. De eerste stap bestaat uit een model 

voor de verdeling van personen over sectoren. Hiervoor wordt een multinomiaal logitmodel 

gebruikt. Dit model schat de kans dat een persoon werkzaam is in één van de onderscheiden 

sectoren gegeven een aantal kenmerken van de persoon (P (op een bepaalde sector, gegeven een 

aantal kenmerken van respondent)). 

 De tweede stap bestaat uit een model voor de verdeling van de personen over 

baanniveaus. Voor de schatting van dit model wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd 

"logit-continuation-ratio" model. Dit model schat, per sector, de kans dat een persoon een 

                                                      
1
 De bruto inkomens zijn met name van belang als het verschil in arbeidsmarktpositie tussen mannen en 

vrouwen wordt onderzocht. De hoeveelheid belasting die wordt betaald verschilt tussen mannen en 

vrouwen waardoor er verschillen in netto lonen ontstaan die niet veroorzaakt worden door discriminatie 

door werkgevers. Netto lonen zijn derhalve niet geschikt om beloningsverschillen tussen mannen en 

vrouwen te onderzoeken. 
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bepaald niveau van de baan overstijgt, gegeven dat hij ten minste dat niveau van de baan heeft 

bereikt en gegeven een aantal kenmerken van de persoon (P (op een bepaald baanniveau, 

gegeven een aantal kenmerken van de respondent en gegeven de sector)). 

 Deze twee modellen kunnen met elkaar worden gecombineerd om de kans te berekenen 

dat een persoon in een bepaalde sector op een bepaald baanniveau werkt. Daartoe moeten de 

twee geschatte kansen met elkaar worden vermenigvuldigd (P (op een bepaald baanniveau in 

een bepaalde sector, gegeven een aantal kenmerken van de respondent) = P (op een bepaald 

baanniveau, gegeven een aantal kenmerken van de respondent en gegeven de sector) * P (op een 

bepaalde sector, gegeven een aantal kenmerken))
2
. Sommeren we deze laatste kans over de 

verschillende sectoren dan wordt uiteindelijk de kans gevonden dat iemand, gegeven bepaalde 

kenmerken werkzaam is op een bepaald baanniveau (P (op een bepaald baanniveau, gegeven 

een aantal kenmerken van de respondent)). Deze kans kan ook direct worden geschat, maar dan 

worden de verschillen tussen sectoren niet zichtbaar. Deze laatste manier van werken levert 

schatters op, die een gewogen gemiddelde zijn van de schatters per sector. Er wordt daarbij 

gewogen naar de omvang van de sectoren. Bij de interpretatie van de schattingsresultaten moet 

daarmee rekening worden gehouden. Het is niet zonder meer mogelijk om de resultaten van de 

laatste manier van werken te gebruiken voor een analyse van de effecten van een verandering in 

bijvoorbeeld onderwijsniveau van de werknemers. Voor dit soort extrapolaties moet gebruik 

gemaakt worden van de resultaten van de twee deelmodellen. 

 

4.3.1 Het multinomiaal logitmodel 

Om de verdeling van personen over werkgevers te schatten staan in principe twee 

mogelijkheden open. De eerste mogelijkheid is een loglineair model, waarin het aantal 

werknemers bij een werkgever wordt geschat. De tweede mogelijkheid is het hierboven 

genoemde multinomiaal logitmodel. Beide methoden houden expliciet rekening met het 

nominale karakter van de indeling in werkgevers. De twee methoden zijn verwant aan elkaar. 

De meeste multinomiale logitmodellen zijn te specificeren als loglineaire modellen (Agresti, 

1990; Aitkin et.al., 1990; McCullagh en Nelder, 1989). Het belangrijkste verschil tussen de 

twee methoden is echter dat in de loglineaire modellen het aantal personen in de cellen van de 

kruistabel worden geschat, terwijl in het multinomiaal logitmodel de kans wordt geschat dat een 

persoon in een bepaalde cel van de kruistabel terecht komt. De uitkomsten zullen, als het 

loglineaire model gespecificeerd is als het overeenkomstige multinomiaal logitmodel, niet 

verschillen. Wel is het aantal parameters dat in een multinomiaal logitmodel wordt geschat 

aanzienlijk kleiner dan in het bijpassende loglineaire model. Dit wordt veroorzaakt doordat in 

het loglineaire model alle interacties tussen de onafhankelijke variabelen moeten worden 

opgenomen om hetzelfde resultaat als een multinomiaal logitmodel te krijgen (Agresti, 1990; 

Aitkin et.al., 1990). De tweede reden om een multinomiaal logitmodel te schatten in plaats van 

een loglineair model is dat in een multinomiaal logitmodel een kans wordt geschat in 

tegenstelling tot het loglineaire model waarin de aantallen personen in een cel geschat worden. 

Dit geeft de mogelijkheid modellen met elkaar te combineren, zoals hierboven beschreven. 

 

 

                                                      
2
 Zie o.a. Rijken van Olst (1974) voor het rekenen met conditionele kansen. 
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 Het multinomiaal logitmodel heeft als algemene specificatie: 

 

 

   (4.1) 

 

voor j=1,2..,(J-1) 

 

en 

   (4.2) 

 

voor j=J 

 

waarbij: P = kans om in een sector werkzaam te zijn; 

j = 1,2,..,J de sectoren met J als referentiesector; 

  βj = te schatten parameters; 

  x = kenmerk(en) van de respondent. 

 

Voor elk kenmerk wordt per sector één parameter geschat. Om het model te kunnen 

identificeren moet één van de sectoren als referentiesector genomen worden. Dit heeft 

consequenties voor de interpretatie van de uitkomsten. 

 Het model wordt geschat met de methode van de maximum-likelihood. Met behulp van 

de likelihood-ratiotest wordt bepaald of de bijdrage van een variabele aan de fit van het model 

significant is. De likelihood-ratio bedraagt: 

 

LR = -2(L1-L2) (4.3) 

 

waarin  LR = likelihood-ratio; 

  L1 = loglikelihood van het model zonder de variabele; 

  L2 = loglikelihood van het model met de variabele. 

 

De likelihood-ratio van twee geneste modellen is bij benadering χ2 verdeeld met het verschil in 

het aantal te schatten parameters als de bijbehorende vrijheidsgraden (McCullagh en Nelder, 

1989; Aitkin et.al, 1990). Als de likelihood-ratio voldoende groot is, is de bijdrage van de 

variabele aan de fit van het model significant. 

 De interpretatie van de parameters βj is niet eenvoudig. Er zijn twee manieren 

beschikbaar om de resultaten te interpreteren. De eerste manier is om de exponent te nemen van 

elk van de parameters (exp (βj)). Het gevonden getal geeft, ceteris paribus, de verhouding weer 

tussen de kans van personen bij een stijging van één eenheid van het kenmerk te werken in de 

betreffende sector ten opzichte van de kans te werken in de referentiesector (engels "odds 

ratio"). Dit houdt in dat als de parameter negatief is de kans in de betreffende sector te komen 

kleiner is dan de kans terecht te komen in de referentiesector. Is de parameter positief dan is de 
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kans om in de betreffende sector te komen groter dan de kans terecht te komen in de 

referentiesector. 

 Bij deze manier van interpreteren wordt geen rekening gehouden met de gemiddelde 

kans in een sector terecht te komen. Dit kan het beeld vertekenen als de gemiddelde kansen om 

in een bepaalde sector terecht te komen sterk van elkaar verschillen. Een manier om hier 

rekening mee te houden is het nemen van de van de eerste afgeleide van de kansen naar de 

kenmerken (Cramer en Ridder, 1988; Teulings, 1990a). De eerste afgeleiden geven aan met 

hoeveel procentpunten de kans om in een bepaalde sector terecht te komen stijgt of daalt bij een 

verandering in een persoonskenmerk met één eenheid. De eerste afgeleiden worden berekend 

volgens: 

 

      (4.4) 

  

waarin: βj = de geschatte parameters; 

πj = de gemiddelde kans terecht te komen in categorie j 

 

De som van de eerste afgeleiden die betrekking hebben op één kenmerk is gelijk aan nul, 

aangezien de som van de kansen altijd optelt tot één (Cramer en Ridder, 1988; Teulings, 1990a). 

Door van deze regel gebruik te maken kan voor elke sector de bijdrage van een kenmerk aan de 

kans om in die sector terecht te komen worden bepaald. Bij de presentatie van de resultaten 

zullen derhalve deze afgeleiden worden vermeld en tevens zullen zij voor de interpretatie van de 

resultaten worden gebruikt. 

 Het multinomiaal logitmodel is geschat met behulp van het computerprogramma 

BMDP. 

 

4.3.2 Het "logit-continuation-ratio" model 

Voor het schatten, per sector, van de verdeling van de personen over de verschillende 

baanniveaus is gebruik gemaakt van het "logit-continuation-ratio" model (McCullagh en Nelder, 

1980, p.104; Agresti, 1990, p.319). Voor deze methode is gekozen vanwege het ordinale 

karakter van de gekozen indeling in banen. Er wordt rekening mee gehouden dat de afstanden 

tussen de verschillende niveaus waarop de banen zijn ingedeeld niet aan elkaar gelijk zijn. Met 

dit model wordt de kans geschat een hoger niveau te bereiken gegeven dat een bepaald niveau 

bereikt is: 

  (4.5) 

 

voor j = 1,2,...,(J-1) 

en 

P(Y > J│Y ≥ J) = 0 (4.6) 

voor j = J 

 

waarin:  j = 1,2,..,J; 

  αj, β = te schatten parameters. 
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Dit model schat de kans over te gaan van één bepaald niveau naar ten minste één niveau hoger. 

De overgangskansen tussen de verschillende niveaus verschillen van elkaar. Dit wordt 

weergegeven door de parameter αj. Er wordt één parameter α minder geschat dan er niveaus van 

banen zijn, omdat de kans van één persoon om het hoogste niveau te overstijgen gelijk is aan 

nul. Hoger dan het hoogste niveau kan een persoon niet komen. De parameters αj geven de 

verdeling weer van de verschillende niveaus
3
. Bij de interpretatie van de uitkomsten zal hiervan 

gebruik worden gemaakt. 

 De parameters αj zullen negatief zijn. De groep personen die voldoet aan het criterium 

Y ≥ j wordt met het stijgen van j kleiner. Er vallen elke keer personen af. Of het aantal afvallers 

steeds groter wordt is te zien aan de parameters. Als de parameters αj bij grotere j steeds sterker 

negatief worden, wordt de groep personen die nog meedoet naar verhouding steeds kleiner. Zijn 

de parameters αj even groot dan valt steeds een even groot percentage personen af. 

 De parameters β geven aan inhoeverre kenmerken van de respondenten de 

overgangskans beïnvloeden. De parameters worden op een zelfde manier geïnterpreteerd als in 

een logistische regressie (Hosmer en Lemeshow, 1989); exp (β) geeft de verhouding weer van 

de kans van een persoon met een score op deze variabele een gegeven niveau van de baan te 

overstijgen ten opzichte van de kans van een persoon zonder een score op deze variabele 

(categoriale variabele) of ten opzichte van de kans van een persoon met een score die één 

eenheid lager ligt (interval variabele). Een positief teken van de parameter duidt op een 

verhouding van de kansen groter dan één, en dus een grotere kans, een negatief teken op een 

verhouding van de kansen kleiner dan één, en dus een kleinere kans. In het hier gespecificeerde 

model is de invloed van β op elke P(Y > j │ Y ≥ j) even groot. Het is echter mogelijk β te 

variëren met het niveau j. 

  Het model kan worden geschat met logistische regressie technieken. Om de goede 

schatters van de parameters te krijgen moet echter de data-matrix worden aangepast. Dat 

gebeurt op de volgende manier. Er wordt een nieuwe variabele geconstrueerd met de waarde 0 

voor mislukking (men bereikt geen hoger niveau) of 1 voor succes (men is succesvol in het 

bereiken van een baan van een hoger niveau). Deze variabele is de afhankelijke variabele in het 

te schatten model. Daarnaast wordt een nieuwe variabele geconstrueerd die aangeeft welke kans 

wordt geschat. Voor de kans dat iemand niveau één overstijgt, gegeven dat hij ten minste niveau 

één heeft bereikt, krijgt de nieuwe variabele de waarde 1. Dit gebeurt dus voor iedereen. Voor 

de kans dat iemand niveau twee overstijgt, gegeven dat hij ten minste niveau twee heeft bereikt, 

krijgt de nieuwe variabele de waarde twee. Dit gebeurt dus slechts voor die personen die een 

score op de variabele niveau van de baan hebben van twee of hoger. Hetzelfde gebeurt voor de 

kans dat iemand niveau drie, vier, vijf of zes overstijgt gegeven dat hij ten minste dat niveau 

heeft bereikt. Het aantal personen dat meedoet wordt derhalve steeds kleiner. De zes parameters 

die bij deze nieuw gecreëerde variabele worden geschat zijn de αj. Het basismodel ten opzichte 

waarvan de significantie van de variabelen wordt bepaald is het model inclusief de nieuwe 

                                                      
3
 Alhoewel de parameters αj simultaan worden geschat met β, is de invloed van β op de parameters αj 

dusdanig klein dat de parameters αj gebruikt kunnen worden voor de interpretatie van de verdeling van de 

personen over de verschillende banen. Een andere mogelijkheid is de parameters αj op te vatten als de 

afstand tussen twee niveaus, zie Mccullagh en Nelder (1989, p. 185). 
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variabele en exclusief de overige
4
. Of de variabelen bijdragen aan een significante verbetering 

van de fit van het model wordt bepaald met een likelihood-ratiotest. Deze wordt op dezelfde 

wijze uitgevoerd en heeft dezelfde eigenschappen als die van het multinomiaal-logit model. In 

het computerpakket GLIM, waarmee het "logit-continuation-ratio" model is geschat, is de 

likelihood-ratio identiek aan de afname van de deviantie van twee geneste modellen, met het 

verschil in aantal geschatte parameters als het aantal vrijheidsgraden. 

 Voor het toetsen van de hypothesen omtrent verdringing zullen de uitkomsten van dit 

model voor 1985 en 1981 met elkaar worden vergeleken. Voor het toetsen van de hypothesen 

omtrent de verschillen tussen mannen en vrouwen zal voor mannen en vrouwen afzonderlijk een 

model worden geschat, waarvan de uitkomsten met elkaar worden vergeleken. Dit vergelijken 

is, zowel voor verdringing als voor de verschillen tussen mannen en vrouwen, niet zonder haken 

en ogen. Derhalve zal eerst aan de hand van twee voorbeelden worden uitgelegd hoe één en 

ander in zijn werk gaat. 

 

4.3.3 Een voorbeeld 

Het "logit-continuation-ratio" model kan worden geïllustreerd aan de hand van gegevens 

ontleend aan Huijgen, Riesewijk en Conen (1983) en Huijgen (1989). In beide publikaties 

worden tabellen gepresenteerd met de verdeling van werknemers met verschillende 

opleidingsniveaus over zeven functieniveaus. Na manipulatie van de tabel zoals hierboven 

beschreven kan het "logit-continuation-ratio" model worden geschat. De resultaten staan 

vermeld in de tabellen 4.1 en 4.2 

Het functieniveau en het onderwijsniveau zijn gecodeerd zoals beschreven in paragraaf 

4.4. De coëfficiënten die behoren bij functieniveau 1 versus 2+ etc. zijn de αj uit het model. De 

coëfficiënt die staat achter onderwijsniveau is de β. Uit tabel 4.1 blijkt dat de 

overstijgingskansen afnemen met het toenemen van het gegeven functieniveau. De bijbehorende 

coëfficiënten zijn negatief en worden steeds sterker negatief. Zo is in 1977 de kans op het 

overstijgen van functieniveau drie naar vier of hoger exp(-2,09 - -1,81) = 0,75 maal zo groot als 

de kans op het overstijgen van functieniveau twee naar drie of hoger. Deze coëfficiënten zijn de 

weerslag van de verdeling van personen over functieniveaus. Het onderwijsniveau heeft een 

grote invloed op deze overstijgingskans. Iemand met onderwijsniveau drie heeft een exp(0,96) = 

2,6 maal zo grote kans op het overstijgen van een gegeven functieniveau dan iemand met 

onderwijsniveau twee. 

Met dit model kunnen ook veranderingen in de verdeling van personen over 

functieniveaus worden getoetst. Door de uitkomsten van het model voor twee verschillende 

jaren te vergelijken kunnen uitspraken over de verandering in de verdeling gedaan worden. Er 

kan worden getoetst of zich in de tussenliggende periode verdringing heeft voorgedaan of niet. 

Daarbij is echter wel enige voorzichtigheid geboden. Verdringing hoeft namelijk niet in te 

houden dat de samenhang tussen onderwijsniveau en functieniveau is afgezwakt. Stel dat er in 

het basisjaar sprake is van een perfecte aansluiting van onderwijsniveau op het functieniveau 

dan heeft verdringing tot gevolg dat het effect van onderwijsniveau op functieniveau is 

afgenomen. De aansluiting is dan verslechterd. Is er echter in het basisjaar ook sprake van een 

                                                      
4
 Het nulmodel ten opzichte waarvan wordt getoetst is logit (P ( Y > j │ Y  j) = αj 
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slechte aansluiting van onderwijsniveau op functieniveau dan hoeft verdringing niet te leiden tot 

een verminderde samenhang tussen onderwijsniveau en functieniveau. 

 

Tabel 4.1Resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ter verklaring van de 

kans een gegeven functieniveau te overstijgen op basis van de 

Arbeidskrachtentellingen 1977 en 1985. 

Verklarende 

Variabelen 

1977 1985  

   

 Coëfficiënten 

(│t-waarden│) 

 Verschil 1985 - 

1977 

(│t-waarden│) 

Constante 0,63* -0,042* -0,67* 

 (286,4) (17,5) (203,0) 

Functieniveau 1 versus 

2+ 

(-) (-)  

Functieniveau -1,81* -1,39* 0,42* 

 2 versus 3+ (822,7) (604,3) (131,3) 

Functieniveau -2,09* -2,15* -0,06* 

 3 versus 4+ (869,6) (895,8) (17,6) 

Functieniveau -2,94* -2,90* 0,04* 

 4 versus 5+ (1129,6) (1115,4) (10,36) 

Functieniveau -3,71* -3,58* 0,13* 

 5 versus 6+ (1159,4) (1193,3) (29,5) 

Functieniveau -5,24* -4,76* 0,48* 

 6 versus 7 (1218,6) (1286,5) (84,2) 

Onderwijsniveau 0,96* 1,08* 0,12* 

 (1185,2) (1312,2) (95,0) 

N 4.084.800 4.300.200  

Deviantie 290464 265680  

Loglikelihood 2165896 2472123  

correlatie 0,62 0,64  

rangcorrelatie 0,59 0,62  

Bron: berekend op basis van Huijgen, 1989. 

* p < 0,01 

 

Uit tabel 4.1 blijkt dat het effect van onderwijsniveau op het functieniveau tussen 1977 en 1985 

is toegenomen. Ook de samenhang tussen deze twee variabelen is toegenomen, zoals blijkt uit 

de toename van de correlatie van 0,62 naar 0,64, van de rangcorrelatie van 0,59 naar 0,62 en van 

de likelihood-ratio van 2165896 naar 2472123. In 1985 is het functieniveau van de werkende 

personen op basis van hun onderwijsniveau beter te voorspellen dan in 1977. 

 Deze toegenomen samenhang tussen onderwijsniveau en functieniveau betekent niet dat 

er substitutie heeft plaatsgevonden. Integendeel, ondanks een toename van het verband tussen 

onderwijsniveau en functieniveau heeft er verdringing plaatsgevonden. De kans om met een 

gegeven onderwijsniveau een bepaald functieniveau te bereiken is afgenomen. Om dit te zien 

moeten we bij de vergelijking tussen 1977 en 1985 ook het verschil in de geschatte constante 

betrekken en de verschillen tussen de coëfficiënten behorende bij de variabelen die aangeven 

welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken. We zien dat de constante met 0,67 punten 
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is gedaald. Dit betekent dat het voor iedereen moeilijker geworden is een hoger functieniveau te 

bereiken. De constante is dusdanig veel gedaald dat voor iedereen, ongeacht het 

onderwijsniveau, de kans op het overstijgen van een bepaald functieniveau kleiner is geworden. 

Vanwege de toename in het effect van onderwijsniveau met 0,12 punten zien we dat deze daling 

in de kans een gegeven functieniveau te overstijgen groter is voor personen met een laag 

onderwijsniveau dan voor personen met een hoog onderwijsniveau. Voor iemand met 

onderwijsniveau één (het laagst mogelijke onderwijsniveau) is de kansverhouding aldus 

gewijzigd: exp (-0,67 + 1 * 0,12) = 0,57. Voor iemand met onderwijsniveau vijf (het hoogst 

mogelijke onderwijsniveau) is de kansverhouding aldus gewijzigd exp (-0,67 + 5 * 0,12) = 0,93. 

 Ook de coëfficiënten behorend bij de variabelen die aangeven welke functieniveaus met 

elkaar worden vergeleken, zijn veranderd. De veranderingen in deze coëfficiënten laten zien dat 

er een verandering in de functiestructuur is opgetreden. Het verschil
5
 tussen deze coëfficiënten 

neemt toe met het stijgen van het gegeven functieniveau. Dit duidt erop dat tussen 1977 en 1985 

er relatief meer hogere functies zijn bijgekomen. Het aandeel van de hogere functies is 

toegenomen, terwijl met name het aandeel van functieniveau drie is afgenomen. De 

veranderingen in deze coëfficiënten duiden derhalve op een regradatie van de functiestructuur. 

Dit is in overeenstemming met de conclusie van Huijgen (1989). 

 Bezien we de veranderingen te zamen, dan valt te constateren dat ondanks een toename 

van het effect van onderwijsniveau op de overstijgingskansen en de regradatie van de 

functiestructuur er verdringing heeft plaats gevonden. Zo bedraagt het verschil in de verhouding 

tussen de kansen functieniveau vier te overstijgen voor iemand met onderwijsniveau twee exp(-

0,67 + 0,04 + 2 * 0,12) = 0,68. Verdringing heeft, vanwege het toegenomen effect van 

onderwijsniveau, met name gevolgen gehad voor personen met een laag onderwijsniveau. 

Hiermee is de conclusie van Huijgen (1989), dat er tussen 1977 en 1985 neerwaartse 

verdringing is opgetreden, bevestigd. De hierop gebaseerde uitspraak van Huijgen dat derhalve 

ook de voorspellende waarde van onderwijsniveau voor de beroepshoogte is afgenomen 

(Huijgen 1989, p. 44) is echter onjuist. 

 Een tweede voorbeeld, zie tabel 4.2, laat zien dat verdringing ook gepaard kan gaan met 

een daling van het effect van onderwijsniveau op het functieniveau. De gegevens voor dit 

tweede voorbeeld zijn ontleend aan 'De kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid in 

Nederland' van Huijgen, Riesewijk en Conen uit 1983. De resultaten van dit tweede voorbeeld 

zijn niet te vergelijken met de resultaten uit het eerste voorbeeld aangezien het onderwijsniveau 

wezenlijk anders is gecodeerd. Voor de analyse van 1989, het eerste voorbeeld, is de Standaard 

Onderwijs Indeling 1978 gebruikt voor het toewijzen van het onderwijsniveau, terwijl voor de 

analyse van 1983, het onderhavige voorbeeld, het toewijzen van het onderwijsniveau gebeurd is 

volgens de indeling die bij de Volkstellingen werd gebruikt. De indelingen wijken dusdanig 

sterk van elkaar af dat een vergelijking tussen 1971 en 1985 niet mogelijk is. Ook de uitkomsten 

voor 1977, het jaar dat in beide voorbeelden zit, zijn tussen deze voorbeelden niet vergelijkbaar. 

Tabel 4.2 laat zien dat tussen 1971 en 1977 zowel de constante als de coëfficiënt 

behorend bij onderwijsniveau is gedaald. Dit betekent dat een persoon met een bepaald 

onderwijsniveau in 1977 kleinere kansen had een bepaald functieniveau te overstijgen dan in 

1971. Tussen 1971 en 1977 zijn het juist de personen met het hoogste onderwijsniveau geweest 

                                                      
5
 De verschillen kunnen worden geïnterpreteerd als veranderingen in de functiestructuur. 
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die hun kansen het sterkst zagen dalen. Voor iemand met onderwijsniveau één (het laagst 

mogelijke onderwijsniveau) bedraagt de verandering in de kansverhouding exp(-0,18 + 1 * -

0,02) = 0,82; voor iemand met onderwijsniveau vijf (het hoogst mogelijke onderwijsniveau) 

bedraagt de verandering in de kansverhouding exp(-0,18 + 5 * -0,02) = 0,75. 

 

Tabel 4.2Resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ter 

verklaring van de kans een gegeven functieniveau te overstijgen op 

basis van de Volkstelling 1971 en de Arbeidskrachtentelling 1977. 

Verklarende variabelen 1971 1977  

 Coëfficiënten Verschil 1977 

- 1971 

 (│t-waarden│) (│t-waarden│) 

Constante 0,28* 0,10* -0,18* 

 (112,0) (46,5) (54,5) 

Functieniveau  - - - 

 1 versus 2+ (-) (-) (-) 

Functieniveau -1,12* -1,43* -0,31* 

 2 versus 3+ (448,0) (650,0) (93,9) 

Functieniveau -1,85* -1,88* -0,03* 

 3 versus 4+ (711,5) (783,3) (9,71) 

Functieniveau -2,82* -2,81* 0,01 

 4 versus 5+ (1005,4) (1040,7) (1,28) 

Functieniveau -3,84* -3,78* 0,07* 

 5 versus 6+ (1066,6) (1143,9) (13,3) 

Functieniveau -6,03* -5,78* 0,26* 

 6 versus 7 (1117,4) (1255,9) (36,2) 

Onderwijsniveau 1,20* 1,18 -0,02* 

 (1082,0) (1241,1) (13,75) 

N 3.154.800 3.749.300  

Deviantie 176586 214672  

Loglikelihood 1894473 2459842  

Correlatie 0,66 0,68  

Rangcorrelatie 0,61 0,63  

Bron: berekend op basis van Huijgen, Riesewijk en Conen, 1983.  

* p < 0,01 

 

Als we kijken naar de verandering in de coëfficiënten behorend bij de variabelen die aangeven 

welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken, dan zien we dat er ook tussen 1971 en 

1977 veranderingen in de functiestructuur zijn opgetreden. Aan de ene kant zien we dat de kans 

kleiner is geworden functieniveau twee en functieniveau drie te overstijgen, aan de andere kant 

is de kans groter geworden de functieniveaus vier, vijf en zes te overstijgen. Het aandeel van de 

laagste functies is toegenomen, evenals het aandeel van de hoogste functies. Dit duidt op een 

polarisatie van de functiestructuur tussen 1971 en 1977. 

 Beide conclusies op basis van het "logit-continuation-ratio" model zijn in 

overeenstemming met hetgeen Huijgen, Riesewijk en Conen rapporteren in 1983. 

 Wat betreft de voorspellende waarde van het onderwijsniveau voor de beroepshoogte 

kunnen we zeggen dat deze waarde ook tussen 1971 en 1977 is toegenomen. Ondanks een 
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afname in de parameter bij onderwijsniveau in de geschatte modellen is de voorspelbaarheid 

van het functieniveau toegenomen. De correlatie tussen onderwijsniveau en functieniveau is 

gestegen van 0,66 naar 0,68, de rangcorrelatie van 0,61 naar 0,63 en de likelihood-ratio van 

1894473 naar 2459842. 

 Alhoewel we in deze voorbeelden tot dezelfde conclusie komen als Huijgen c.s. zijn we 

met deze methode in staat na te gaan in hoeverre de verminderde kans op het bereiken van een 

bepaald functieniveau voor personen met een gegeven onderwijsniveau het gevolg is van een 

verandering in de functiestructuur dan wel van een verandering in effect van onderwijsniveau. 

Huijgen c.s bestuderen alleen het gezamenlijke effect. Daarnaast biedt het "logit-continuation-

ratio" model ons de mogelijkheid meerdere variabelen op te nemen, zodat ook duidelijk wordt 

of er naast veranderingen in het effect van onderwijsniveau ook veranderingen zijn in effecten 

van andere variabelen. Zo is het mogelijk het door Salverda (1990) bepleitte onderzoek naar 

veranderingen in het effect van leeftijd op de allocatie met behulp van dit model uit te voeren. 

 Voor het toetsen van de hypothesen omtrent de verschillen in allocatie tussen mannen 

en vrouwen zal dezelfde methode worden gehanteerd. Daartoe worden voor mannen en 

vrouwen afzonderlijk modellen geschat en met elkaar vergeleken. Daarbij doen zich dezelfde 

problemen voor als bij de toetsing van de hypothesen omtrent verdringing. Om te zien of de 

kansen voor vrouwen op het overstijgen van een gegeven functieniveau kleiner zijn dan die van 

mannen moet niet alleen gekeken worden naar bijvoorbeeld het verschil in effect van 

onderwijsniveau, maar moet ook rekening worden gehouden met de verschillen tussen de 

constanten en de verschillen tussen de coëfficiënten behorende bij de variabelen die aangeven 

welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken. Of om dit in termen van regressie uit te 

drukken: niet alleen de richtingscoëfficiënt is van belang, maar ook de ligging van de 

regressielijn. Het kan zich voordoen dat de richtingscoëfficiënt van de lijn voor vrouwen groter 

is dan die voor mannen, maar dat in het domein van de onafhankelijke variabele de regressielijn 

van vrouwen onder die van mannen ligt (zie bijvoorbeeld Luijkx, Van Doorne-Huiskes en 

Ultee, 1986a en 1986b). In dat geval is de geschatte constante voor vrouwen significant kleiner 

dan de geschatte constante voor mannen en is er sprake van verschillen in arbeidsmarktpositie 

tussen mannen en vrouwen ten nadele van de vrouwen. 

 In de volgende paragraaf zal worden aangegeven welke variabelen in de analyses zijn 

opgenomen, hoe ze gecodeerd zijn en welke specifieke verwachtingen we hebben omtrent de 

effecten. 

 

4.4 OPERATIONALISERING 

Van de beschikbare variabelen uit de Arbeidskrachtentellingen zijn de volgende in de analyse 

gebruikt: 

1. beroepsgroep volgens de CBS-beroepencode 1984 (driecijferig); 

2. code van het bedrijf waar de persoon werkzaam is volgens de 

StandaardBedrijfsIndeling 1974 (SBI, tweecijferig); 

3. code van het hoogst behaalde diploma volgens de Standaard Onderwijs Indeling 1978 

(SOI, driecijferig); 

4. leeftijd op de teldatum in jaren; 

5. burgerlijke staat; 
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6. geslacht; 

7. bedrijfsomvang; 

 

Alvorens de analyses uit te voeren is een aantal hercoderingen uitgevoerd. De beroepsgroep 

(CBS-beroepencode driecijferige codering) is omgezet naar de functieniveau-indeling van 

Conen en Huijgen (1980a, 1980b, 1980c, 1980d)
6
. In bijlage 4.1. staat de gehanteerde 

hercodering vermeld. Deze indeling heeft zeven categorieën met code 1 voor het laagst 

mogelijke functieniveau en code 7 voor het hoogst mogelijke functieniveau. Deze variabele 

wordt gebruikt als indeling van de banen naar niveau in de modellen voor de verdeling van 

personen over banen. Daarbij wordt als veronderstelling gehanteerd dat de prijs van controle 

stijgt met het toenemen van het functieniveau. 

 De functieniveau-indeling kwam tot stand op basis van de beroepenindeling van het 

Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken (de 

ARBI, 1978) en een indeling gemaakt door het ITS Nijmegen
7
 (beroepenklapper). Bij de 

indeling van de beroepen naar de functieniveaus zijn de volgende drie criteria gehanteerd: de 

aanleertijd, de mate van zelfstandig initiatief en het niveau van de noodzakelijke theoretische 

en/of praktische scholing. 

 De gehanteerde indeling is echter niet ideaal. Als belangrijkste punten van kritiek op de 

schaal worden genoemd de validiteit, de stabiliteit en het ordinale karakter van de schaal 

(Wennekers, 1980). 

 Met betrekking tot de validiteit van de functieniveau-indeling kan worden opgemerkt 

dat de schaal geen functieniveaus meet zoals dat in bedrijven gebeurt bij 

functiewaarderingssystemen
8
. De schaal is eerder een rangordening van beroepen, waarbij de 

complexiteit van het beroep het uitgangspunt is. De indeling in zeven niveaus is niet zeer 

verfijnd, waardoor het onderscheidend vermogen van de schaal niet erg groot is. Dit punt speelt 

met name een rol als gekeken wordt naar het verschil in arbeidsmarktpositie tussen mannen en 

vrouwen. De verschillen tussen mannen en vrouwen worden hoogst waarschijnlijk door de 

schaal onderschat. Zo krijgen bij voorbeeld de beroepen universitair docent, universitair 

hoofddocent en hoogleraar alle functieniveau 7 toebedeeld, maar het gegeven dat vrouwen 

relatief vaker universitair docent en relatief minder vaak hoogleraar zijn dan mannen (Hawkins 

en Noordenbos, 1990) wordt met deze schaal niet gemeten. Verschillen in arbeidsmarktpositie 

tussen mannen en vrouwen die op basis van deze schaal worden gevonden zijn derhalve 

ondergrenzen van de werkelijke verschillen. De verschillen worden onderschat. 

 Glebbeek (1993) heeft de validiteit van de schaal onderzocht. Op basis van 

longitudinale gegevens heeft hij onderzocht in hoeverre de gemeten verandering in 

functieniveaus tussen twee verschillende banen overeenkomt met de door de respondent ervaren 

verandering in niveau. De associatie is niet sterk (Gamma = 0,41). De lage mate van associatie 

wordt echter vooral veroorzaakt doordat 43 procent van de personen die in functieniveau 

                                                      
6
 Voor een gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming van deze schaal zie Huijgen, Riesewijk en 

Conen 1983. De kleine aanpassingen die in de CBS-beroepencode in 1984 gemaakt zijn ten opzichte van 

de in 1981 gehanteerde code, heeft geen gevolgen voor de indeling naar functieniveaus. 
7
 Jaar van uitgave is onbekend. 

8
 Het lijkt mij ook niet mogelijk zonder zeer gedetailleerde informatie de verschillende 

functiewaarderingssystemen op één noemer te brengen. 
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gedaald zijn, na een baanwisseling, vonden dat het niveau van hun baan was gestegen. De 

overeenkomst tussen stijging van het functieniveau en gelijk blijven van het functieniveau met 

de ervaren stijging of gelijk blijven van het functieniveau is aanzienlijk sterker (respectievelijk 

73 en 80 procent). 

 Als laatste punt met betrekking tot de validiteit van de schaal kan worden opgemerkt dat 

er geen reden is om aan te nemen dat de tekortkomingen in validiteit tussen de jaren zouden 

verschillen en derhalve een systematische vertekening in de vergelijking aan zouden brengen. 

 Een tweede punt van kritiek betreft de stabiliteit van de schaal. In de loop der tijd 

verandert de inhoud van beroepen en daarmee veranderen de eisen die aan personen worden 

gesteld. De taken die binnen een beroep worden uitgeoefend veranderen, hetgeen gevolgen heeft 

voor de aanleertijd, de mate van zelfstandigheid en het minimaal vereiste niveau van scholing. 

Dit heeft gevolgen voor het functieniveau van het beroep. Het niveau van een beroep verandert 

in de loop der tijd, hetgeen vrijwel niet tot uiting komt in de gehanteerde schaal
9
. Uit eerder 

onderzoek is bekend dat tussen 1971 en 1977 het gemiddelde functieniveau ten gevolge van 

veranderingen binnen beroepen gering is gedaald (Huijgen, Riesewijk en Conen, 1983). Het is 

niet bekend in hoeverre dit het geval is tussen 1977 en 1985 (Huijgen, 1989). Stijging in het 

gemiddelde functieniveau tussen 1981 en 1985 (zie tabel 4.3) kan hierdoor worden overschat. 

 Wat betreft de kritiek ten aanzien van de stabiliteit van de schaal kan worden gewezen 

op onderzoek dat in de Verenigde Staten van Amerika is gedaan naar degradatie, regradatie en 

polarisatie van beroepen en functies. Het blijkt dat in empirisch onderzoek weinig netto 

verandering gevonden wordt in de vaardigheidseisen voor beroepen (Spenner, 1983, p. 824; 

Clogg en Shockey, 1984, p. 237). Op geaggregeerd niveau is de kwaliteit van de arbeid stabiel 

(Spenner, 1983, p.826). Veel studies maken gebruik van de Dictionary of Occupational Titles 

(DOT). Door verschillende versies van de DOT over een periode van 30 jaar met elkaar te 

vergelijken blijkt dat hooguit 10 procent van de beroepen een verandering in de vereiste 

vaardigheden hebben ondergaan. Deze veranderingen zijn zowel opwaarts als neerwaarts 

(Spenner, 1983, p.830). Verder laten Clogg en Shockey (1984, p. 238) zien dat, mocht het 

algemene niveau van het onderwijs al zijn gedaald, de daling van het niveau van het onderwijs 

veel te klein is om de toenemende mate van overscholing te kunnen verklaren. Spenner (1983), 

Smith (1986), Burris (1983) en Clogg en Shockey (1984) tonen aan dat het gemiddelde 

onderwijsniveau van de werknemers in de V.S. veel sterker is gestegen dan de kwaliteit van de 

arbeid en dat deze toenemende discrepantie niet verklaard kan worden door de eventuele 

veranderingen van de eisen die aan het werk worden gesteld. Huijgen, Riesewijk en Conen 

(1983) en Huijgen (1989) komen voor Nederland tot dezelfde conclusie. Batenburg (1990) heeft 

voor Nederland laten zien dat er slechts weinig veranderingen in de functies en in de 

functiestructuur optreden als gevolg van een toenemende mate van automatisering. 

Geconcludeerd kan worden dat de schaal stabiel genoeg is om een vergelijking tussen 1981 en 

1985 te maken. De minimaal vereiste vaardigheidsniveaus van de beroepen zijn niet of slechts 

weinig veranderd. 

 Ten aanzien van de kritiek met betrekking tot het ordinale karakter van de schaal kan 

worden opgemerkt dat dit wordt ondervangen door het toepassen van analysetechnieken, zoals 

het in de vorige paragraaf besproken "logit-continuation-ratio" model, die expliciet rekening 

                                                      
9
 De laatste aanpassing van de schaal voor inhoudelijke wijzigingen van het beroep dateert van 1977. 
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houden met het ordinale karakter van de schaal. Het toepassen van technieken die een 

intervalschaal veronderstellen, zoals gemiddelden, correlaties en regressieanalyses is, bij de 

huidige stand van de methodologie niet meer noodzakelijk om de hypothesen te toetsen. 

 De kritiekpunten lijken hiermee voldoende weerlegd om de indeling in functieniveaus 

van beroepen van Conen en Huijgen (1980a) te hanteren als rangordening van de banen. 

Daarnaast biedt deze indeling de mogelijkheid de resultaten van dit onderzoek te vergelijken 

met die van voorgaand onderzoek. Een overzicht van de verdeling van personen over de 

functieniveaus voor zowel 1981 als 1985 staat in tabel 4.3. 

 In hoofdstuk twee hebben we beargumenteerd dat verschillen in de prijs van controle 

tussen werkgevers leidt tot segmentering op de arbeidsmarkt. Van deze conclusie maken we 

gebruik om de werkgevers in te delen in categorieën waartussen de prijs van controle naar 

verwachting verschilt. We zijn tot deze werkwijze gedwongen aangezien er geen directe maten 

voor de prijs van controle in het databestand aanwezig zijn. Op basis van de tweecijferige SBI-

code (CBS, 1974) is een aantal sectoren van de arbeidsmarkt onderscheiden, waartussen de prijs 

van controle naar verwachting verschilt. De hercodering van bedrijfsklasse naar de gehanteerde 

sectoren staat vermeld in bijlage 4.2. De indeling in sectoren is gebaseerd op de indeling van 

Stinchcombe (1979). Stinchcombe ontwierp de indeling op basis van de gedachte dat 

segmentering tot stand komt door beperking van concurrentie. De beperking van de 

concurrentie kan, volgens hem, op twee plaatsen zijn beslag krijgen. Aan de ene kant op de 

afzetmarkt; aan de andere kant op de arbeidsmarkt. Monopolievorming op de afzetmarkt kan op 

verschillende gronden plaatsvinden: monopolie op basis van technische gronden 

(schaalvoordelen in de produktie), monopolie op basis van licenties en subsidies van de 

overheid of een rechtstreeks monopolie van de overheid zelf. Beperking van de concurrentie op 

de arbeidsmarkt kan plaatsvinden als de werkgever exclusieve vaardigheden (scholing) vraagt 

of als er sprake is van familiebezit van bedrijven. Op basis van deze twee criteria komt 

Stinchcombe tot een indeling in zeven sectoren. Deze sectoren zijn: 

 

1. de traditionele primaire sector; 

2. de klassiek kapitalistische industrie; 

3. de kleinschalige handel en dienstverlening; 

4. de concurrerende industrie met geschoolde werknemers; 

5. de grootschalige gebureaucratiseerde industrie; 

6. de bureaucratische dienstverlening. 

7. de professionele dienstverlening; 

 

Men mag echter aannemen dat concurrentiebeperking weliswaar een noodzakelijke, maar niet 

voldoende voorwaarde is voor segmentering op de arbeidsmarkt (Glebbeek, 1993). Een 

belangrijke rol is weggelegd voor de beheersing van de arbeidsrelatie (Edwards, 1979; Wallace 

en Kalleberg, 1981; zie ook hoofdstuk 3). De mogelijkheid tot beheersing van de arbeidsrelatie 

die afhankelijk is van de prijs van controle verschilt tussen de sectoren (Glebbeek, 1993). 

 De traditionele primaire sector is één met een lage prijs van controle. De produktiviteit 

van de werknemers is eenvoudig te meten en er is geen probleem met betrekking tot het 

beheersen van de arbeidsrelatie. Werkgevers kunnen het inspanningsniveau van werknemers 
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gemakkelijk via controle beheersen. Naast akkerbouw en veeteelt behoren ook de tuinbouw en 

visserij tot deze sector. 

 De klassiek kapitalistische industrie is een sector met eveneens een lage prijs van 

controle. Het zijn overwegend kleine bedrijven die opereren op een concurrerende afzetmarkt. 

Het werk is relatief eenvoudig en gemakkelijk te controleren. De sector bevat bedrijven waarvan 

de produktie in een vroeg stadium is geïndustrialiseerd, zoals textiel, kleding en voeding. 

 De kleinschalige handel en dienstverlening is een sector waarin de produktiviteit in het 

algemeen eenvoudig is vast te stellen. De beheersing van de arbeidsrelatie is relatief eenvoudig 

en de prijs van controle is laag. Voorbeelden van bedrijven zijn de groothandel, horecabedrijven 

en detailhandel. Vanwege de diversiteit van de bedrijven in bijvoorbeeld de detailhandel, 

vergelijk de bakker en de groenteboer met bij voorbeeld een supermarktketen, varieert de prijs 

van controle binnen deze sector waarschijnlijk meer dan in andere sectoren. 

 De concurrerende industrie met geschoolde werknemers heeft een hogere prijs van 

controle. Alhoewel het ook veelal kleine bedrijven zijn die op een concurrerende afzetmarkt 

opereren, is het produktieproces ingewikkelder dan bij de klassiek kapitalistische industrie en de 

kleinschalige handel en dienstverlening. De arbeidsrelatie is mede hierdoor wat moeilijker 

beheersbaar en derhalve ligt de prijs van controle hoger dan bij de klassiek kapitalistische 

industrie. Voorbeelden van bedrijven die tot deze sector behoren zijn de grafische industrie, de 

kleinmetaal en bouwnijverheid. 

 De grootschalige gebureaucratiseerde industrie wordt gekarakteriseerd door grote 

bedrijven die bureaucratisch georganiseerd zijn. Door schaalvoordelen in de produktie is de 

concurrentie op de afzetmarkt beperkt. De beheersing van de arbeidsrelatie is niet eenvoudig 

omdat er relatief veel bedrijfsspecifieke kennis in de produktie wordt gebruikt. De prijs van 

controle is hoger dan in de concurrerende industrie met geschoolde werknemers. Voorbeelden 

van bedrijven die tot de grootschalige gebureaucratiseerde industrie behoren zijn de chemische 

en petro-chemische industrie, basismetaal industrie en openbare nutsbedrijven. 

 De bureaucratische dienstverlening wordt gekenmerkt door grote bureaucratische 

organisaties. De prijs van controle in deze sector is relatief hoog. Door de bureaucratie is het 

werk relatief routinematig, maar de produktie zelf is vanwege de aard van de diensten moeilijk 

te controleren. Ook is er bedrijfsspecifieke kennis vereist over bijvoorbeeld de procedures die 

gehanteerd moeten worden. Voorbeelden van activiteiten die tot deze sectoren gerekend worden 

zijn banken, verzekeringsbedrijven en de overheid. 

 De professionele dienstverlening is de sector met de hoogste prijs van controle. Deze 

sector onderscheidt zich met name vanwege het vertrouwenskarakter van de goederen die 

geproduceerd worden (Lulofs, 1983). De produktiviteit van werknemers is moeilijk vast te 

stellen, hetgeen controleren moeilijk maakt. Voorbeelden van bedrijven die tot deze sector 

gerekend worden zijn zakelijke dienstverlening, onderwijs en de gezondheidszorg. 

 Zowel Stinchcombe (1979) als Carroll en Mayer (1986), Hachen (1988) en Glebbeek 

(1993) hebben deze typologie beproefd. Stinchcombe (1979) heeft voor Noorwegen en 

Glebbeek (1993) voor Nederland laten zien dat de mobiliteit van werknemers bij werkgevers en 

tussen werkgevers grotendeels in overeenstemming is met de verwachtingen. Ook verschillen in 

leeftijdsinkomenprofielen tussen werknemers werkzaam in de zeven sectoren komen overeen 

met de verwachtingen. Carroll en Mayer (1986) hebben voor de Bondsrepubliek Duitsland laten 

zien dat de mobiliteit binnen en tussen sectoren van elkaar verschilt. Dit verschil valt goed te 
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verklaren met het in hoofdstuk 3 ontwikkelde model. Hachen (1988) heeft de typologie van 

Stinchcombe beproefd voor de Verenigde Staten van Amerika. Ook zijn resultaten met 

betrekking tot het verschil in mobiliteit zijn in overeenstemming met het in hoofdstuk 3 

ontwikkelde model. Als laatste steun voor de typologie kan worden genoemd dat het gemiddeld 

functieniveau per sector van elkaar verschilt. De sectoren die volgens de gemaakte 

veronderstelling de hoogste prijs van controle hebben, hebben tevens het hoogste gemiddelde 

functieniveau. Voor 1981 bedraagt de F-waarde 632,97 bij 6 en 16456 vrijheidsgraden (p < 

0,01) en voor 1985 bedraagt de F-waarde 606,34 bij 6 en 15443 vrijheidsgraden (p < 0,01). 

 De hier gepresenteerde typologie van werkgevers wordt in dit onderzoek op twee 

manieren gebruikt. In de eerste plaats zal worden gekeken in hoeverre de verdeling van 

werknemers over de zeven categorieën werkgevers kan worden verklaard met voornamelijk 

kenmerken van de werknemers. De verwachting is dat werkgevers met een hoge prijs van 

controle meer hoger opgeleide werknemers in dienst nemen dan werkgevers met een lage prijs 

van controle. In de tweede plaats wordt binnen elke sector gekeken hoe de verdeling van 

werknemers over de functieniveaus tot stand komt. Hier is de verwachting dat bij werkgevers 

met een hoge prijs van controle er een sterker verband bestaat tussen (produktieve) kenmerken 

van werknemers en het functieniveau dan bij werkgevers met een lage prijs van controle. Een 

overzicht van de verdeling van werknemers over de zeven onderscheiden sectoren staat in tabel 

4.4. 

De SOI-code (CBS, 1978) van het hoogst behaalde diploma is gebruikt om twee 

variabelen aan te maken. Het eerste cijfer van de code geeft het niveau van de behaalde 

diploma's aan. Hierbij is een indeling in vijf categorieën gebruikt. De codering van de variabele 

onderwijsniveau is als volgt: personen met een opleiding tot en met het eerste niveau krijgen 

een score 1, personen met een opleiding op het tweede niveau eerste trap een score 2, personen 

met een opleiding op het tweede niveau tweede trap een score 3, personen met een opleiding op 

het derde niveau eerste trap een score 4, en personen met een opleiding op het derde niveau 

tweede trap een score 5. De variabele is in het onderzoek als variabele op intervalniveau 

gehanteerd. Strikt genomen is dat niet juist, maar een hercodering naar het aantal effectieve 

scholingsjaren (met uitzondering van de laatste categorie een lineaire transformatie
10

) geeft 

overeenkomstige resultaten. 

 Het tweede en derde cijfer van de SOI-code geven de opleidingsrichting aan van de 

behaalde diploma's. Er is, in navolging van Huijgen (1989), onderscheid gemaakt naar vier 

opleidingsrichtingen te weten: 1. algemeen; 2. technisch; 3 administratief; 4 verzorgend. Voor 

een overzicht van de gehanteerde indeling zie bijlage 4.3. 

 Leeftijd is opgenomen als de leeftijd op het moment van ondervragen. De variabele 

heeft een waarde van minimaal 15 en maximaal 64. Personen beneden de 15 jaar mogen in 

Nederland geen betaalde arbeid verrichten en behoren derhalve niet tot de beroepsbevolking 

evenals personen van 65 jaar en ouder aangezien in de meeste gevallen 65 de 

pensioengerechtigde leeftijd
11

 is. 

 De variabelen onderwijsniveau, opleidingsrichting, leeftijd en in sommige gevallen 

leeftijd in het kwadraat zijn in de analyses opgenomen als indicatoren voor de produktiviteit van 

                                                      
10

 Effectieve scholingsjaren = 3 + 3 * onderwijsniveau. 
11

 In een enkel geval, zoals bij zeelieden, ligt de pensioengerechtigde leeftijd lager. 
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werknemers. De verwachtingen omtrent de effecten van de variabelen bij de verschillende 

analyses worden aldaar gepresenteerd. 

 De variabelen burgerlijke staat en geslacht zijn gebruikt om onderscheid te maken 

tussen niet-gehuwde mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen. 

In de analyses is steeds de niet-gehuwde man als referentiecategorie opgenomen. Niet-

gehuwden hebben betrekking op ongehuwden, gescheidenen, weduwen en weduwnaren 

alsmede ongehuwd samenwonenden. De categorie gehuwden omvat ook de personen die 

gescheiden zijn van tafel en bed. In de analyses die afzonderlijk voor mannen en vrouwen zijn 

uitgevoerd is alleen burgerlijke staat opgenomen met als categorieën niet-gehuwd en gehuwd. 

De niet-gehuwden dienen als referentiecategorie. 

 Het onderscheid tussen niet-gehuwde mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde 

vrouwen en gehuwde vrouwen wordt gebruikt om de hypothesen omtrent de verschillen in 

arbeidsmarktpositie en verschillen in verdringing tussen mannen en vrouwen te toetsen. De 

specifieke hypothesen omtrent te verwachten effecten worden bij de analyses gepresenteerd. 

 Bedrijfsomvang bestaat uit een indeling in drie categorieën. De eerste categorie bevat 

kleine bedrijven die minder dan tien werknemers in dienst hebben. De tweede categorie betreft 

bedrijven met tien of meer maar minder dan honderd werknemers in dienst. De derde categorie 

betreft bedrijven met honderd of meer werknemers in dienst. 

 De variabele bedrijfsomvang wordt in de analyses opgenomen als controle op de prijs 

van controle binnen de verschillende sectoren. Bij de indeling in sectoren is verondersteld dat de 

prijs van controle van werkgevers binnen de sectoren homogeen is. Het is echter denkbaar dat 

de prijs binnen een sector afhankelijk is van de omvang van de organisaties (Oi, 1983; Calvo en 

Wellisz, 1979; Eyzenga et. al., 1977). Indien de prijs van controle binnen een sector verschilt 

afhankelijk van de grootte van de organisatie zal een effect van bedrijfsomvang gevonden 

worden. Indien de prijs van controle binnen sectoren homogeen is zal er geen effect van 

bedrijfsomvang binnen een sector worden gevonden. 

 In tabel 4.5 staat een overzicht van de verdeling van de gehanteerde variabelen. 

 

4.5 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de databestanden, de methoden en de 

variabelen die in dit onderzoek zijn gebruikt. 

 De bij dit onderzoek gehanteerde databestanden zijn de Arbeidskrachtentellingen uit 

1981 en 1985. Alleen degenen die in loondienst of meewerkend gezinslid waren op het moment 

van tellen en van wie alle benodigde gegevens beschikbaar zijn, zijn in de analyses opgenomen. 

Voor 1981 betreft het 24686 personen en voor 1985 25572 personen. Voor een gedetailleerde 

beschrijving van de Arbeidskrachtentellingen wordt verwezen naar het CBS (1985a en 1987). 

 Om de hypothesen over de verdeling van personen over banen bij verschillende 

werkgevers te toetsen, de verandering daarin en de verschillen tussen mannen en vrouwen, 

wordt gebruik gemaakt van twee methoden. In de eerste plaats wordt een multinomiaal 

logitmodel geschat voor de verdeling van werknemers over werkgevers. In de tweede plaats 

wordt een "logit-continuation-ratio" model geschat voor de verdeling van de werknemers over 

de banen bij de verschillende werkgevers. Deze twee modellen te zamen geven de verdeling 

weer van werknemers over alle banen. Door de schattingen van het model op basis van twee 
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momenten met elkaar te vergelijken zijn uitspraken mogelijk over een verandering in de 

verdeling van werknemers over banen bij werkgevers. Voor een voorbeeld wordt verwezen naar 

paragraaf 4.3.3. Evenzo is het mogelijk door de verdeling van mannen en vrouwen over banen 

afzonderlijk te analyseren uitspraken te doen over het verschil in positie op de arbeidsmarkt 

tussen mannen en vrouwen. Bij het vergelijken van de modellen van mannen en vrouwen 

afzonderlijk doen zich dezelfde problemen voor als bij het vergelijken tussen twee tijdstippen. 

Er zal derhalve gebruik worden gemaakt van dezelfde oplossingen. 

 In paragraaf vier is aangegeven welke variabelen in de analyses worden gebruikt en hoe 

deze zijn gecodeerd. Zowel de indeling van de beroepen naar niveaus als de indeling van 

bedrijfstakken naar sectoren zijn uitgebreid aan de orde gekomen. Deze twee variabelen staan 

centraal in het verdere onderzoek. Voor de indeling van de beroepen naar niveaus is gebruik 

gemaakt van de codering van Conen en Huijgen (1980a). Voor de indeling van bedrijfstakken 

naar sectoren is de indeling van Stinchcombe (1979) gehanteerd. Verder worden in de analyses 

het onderwijsniveau, de opleidingsrichting, de leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en de 

bedrijfsomvang opgenomen. 

 In de volgende hoofdstukken worden de in hoofdstuk drie afgeleide hypothesen getoetst 

met behulp van de in dit hoofdstuk beschreven gegevens en methoden. De toetsing vindt in 

verschillende stappen plaats. Eerst wordt het allocatiemodel in zijn geheel getoetst, vervolgens 

de hypothesen omtrent verdringing en als laatste de hypothesen omtrent het verschil in 

arbeidsmarktpositie en verschil in verdringing tussen mannen en vrouwen. 
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Tabel 4.3De verdeling van werknemers over functieniveaus. 

  1981  1985 

Functie- aantal percen- aantal percen- 

 niveau  tage  tage 

1 2507 10,2 2271 9,6 

2 4767 19,3 4195 17,7 

3 6141 24,9 5717 24,1 

4 4982 20,2 4634 19,5 

5 2615 10,6 2763 11,7 

6 2689 10,9 2755 11,6 

7 986 4,0 1377 5,8 

Totaal 24686 100 23712 100 

Mediaan  3  3 

Modus  3  3 

Gemiddelde  3,50  3,64 

Standaarddeviatie  1,61  1,67 

Bron: Eigen berekening op basis van de Arbeidskrachtentellingen 1981 en 1985. 

 

 

Tabel 4.4 De verdeling van werknemers over de sectoren. 

 1981 1985 

Sector aantal percen- aantal percen- 

  tage  tage 

Traditionele 714 3 745 3 

 primaire sector     

Klassiek 

kapita- 

1911 8 1625 7 

 listische 

industrie 

    

Kleinschalige 

handel 

5331 21 5034 21 

 en 

dienstverlening 

    

Concurrerende 4621 19 3884 16 

 industrie met     

 geschoolde 

werknemers 

    

Grootschalige 

bureau- 

3274 13 3046 13 

 cratische 

industrie 

    

Bureaucratische 2748 11 2839 12 

 dienstverlening     

Professionele 6087 25 6539 28 

 dienstverlening     

Totaal 24686 100 23712 100 

Bron: Eigen berekening op basis van de Arbeidskrachtentellingen 1981 en 1985. 
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Tabel 4.5Gemiddelden en standaarddeviaties van de onafhankelijke 

variabelen 

  1981  1985 

Variabele Gemid- Standaard- Gemid- Standaard- 

 delde deviatie delde deviatie 

Onderwijsniveau 2,49 1,04 2,66 1,02 

Algemene 0,33  0,26  

 opleiding     

Technische 0,30  0,31  

 opleiding     

Administratieve  0,14  0,17 

 opleiding     

Verzorgende 0,23  0,26  

 opleiding     

Leeftijd 35,12 11,82 35,37 11,30 

Niet-gehuwde     

Mannen 0,17  0,18  

Gehuwde     

 Mannen 0,50  0,47  

Niet-gehuwde     

 Vrouwen 0,14  0,14  

Gehuwde     

 Vrouwen 0,20  0,21  

Bedrijfsomvang 0,16  0,17  

 <10     

Bedrijfsomvang 0,33  0,31  

 10-<100     

Bedrijfsomvang 0,51  0,52  

 ≥100     

N 24686  23712  

Bron: CBS, Arbeidskrachtentellingen 1981 en 1985 
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Bijlage 4.1Overzicht van de hercodering van beroepsgroep (CBS driecijferige code)a) naar de 

functieniveau-indeling van Conen en Huijgen (1980a). 

Beroepsgroepen 

11, 12, 21, 22, 26, 27, 31, 51, 52, 53, 61, 63, 65, 67, 81, 83, 90, 121, 122, 129, 131, 195, 202 

krijgen functieniveau 7; 

beroepsgroepen 

23, 24, 25, 28, 29, 41, 43, 75, 76, 79, 84, 85, 110, 132, 133, 134, 139, 141, 151, 161, 162, 173, 

191, 192, 199, 201, 211, 212, 213, 214, 219, 310, 401, 402, 411, 412, 452 krijgen functieniveau 

6; 

beroepsgroepen 

14, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 54, 69, 71, 77, 135, 159, 171, 172, 179, 193, 194, 300, 421, 422, 

431 tot en met 449, 451, 461, 501, 502, 511, 512, 513, 518, 520, 601, 602, 609, 631, 701, 702, 

852 krijgen functieniveau 5; 

beroepsgroepen 

39, 68, 72, 74, 149, 163, 175, 180, 321, 339, 342, 352, 359, 392, 394, 462, 471, 473, 581, 582, 

589, 591, 593, 801, 811, 820, 832, 841, 842, 843, 844, 851, 854, 855, 856, 857, 859, 860, 871, 

873, 924, 941, 954, 958, 961 krijgen functieniveau 4; 

beroepsgroepen 

331, 380, 391, 393, 395, 399, 472, 531, 542, 551, 570, 611, 612, 613, 621, 622, 624, 629, 649, 

713, 725, 745, 753, 755, 791, 796, 818, 831, 833, 845, 846, 849, 874, 879, 880, 921, 922, 925, 

926, 929, 939, 951, 953, 956, 957, 974 krijgen functieniveau 3; 

beroepsgroepen 

322, 341, 360, 481, 482, 490, 532, 541, 592, 623, 632, 641, 721, 722, 724, 727, 728, 734, 743, 

744, 751, 754, 756, 771, 773, 775, 776, 777, 795, 802, 812, 836, 853, 872, 891, 894, 927, 931, 

944, 952, 955, 959, 969, 973, 981, 983, 984, 985, 989, 998 krijgen functieniveau 2; 

en beroepsgroepen 

370, 552, 560, 599, 711, 729, 732, 741, 742, 749, 752, 759, 760, 774, 779, 781, 782, 794, 799, 

803, 819, 834, 839, 892, 893, 899, 901, 902, 910, 943, 949, 971, 979, 982, 991, 992, 999 krijgen 

functieniveau 1 toebedeeld. 

a) voor de omschrijving van de beroepsgroepen zie CBS, 1984 
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Bijlage 4.2Overzicht van de indeling van Stinchcombe 

Sector Standaardbedrijfsindeling, tweecijferige code 

Traditionele primaire sector 01,02,03 

Klassiek kapitalistische industrie 19,20,21,22,23,24,25,26,32 

Kleinschalige handel en 

dienstverlening 

61,62,63,64,65,66,67,72,74,76,85,96,98,99 

Concurrerende industrie met 

geschoolde werknemers 

27,34,37,38,39,51,52,68 

Grootschalige bureau cratische 

industrie 

11,12,28,29,30,31,33,35,36,40,71,73,75,77 

Bureaucratische dienstverlening 81,82,90,97 

Professionele dienstverlening 83,84,91,92,93,94,95 

SBI-codea) 

 

omschrijving 

01,02,03 landbouw en visserij 

  

19 overige delfstoffenwinning 

20,21 voeding en genot 

22 textiel 

23 kleding 

  

24 leder, schoen en lederwaren 

25 hout en meubel 

26 papier en papierwaren 

32 bouwmaterialen, aardewerk en glas 

  

61,62 groothandel 

63,64 tussenpersonen in de handel 

65,66 detailhandel 

67 horeca 

72 wegvervoer 

74 binnenvaart 

76 hulpbedrijven van het vervoer 

85 verhuur van machines e.a. roerende goederen 

96 sport en recreatie 

98 overige dienstverlening 

99 particulieren met personeel in loondienst 

  

27 grafische industrie, uitgeverijen 

34 metaalprodukten 

37 transportmiddelen 

38 instrumenten en optische industrie. 

39 overige industrie. 

51 bouwnijverheid 
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52 bouwinstallatie 

68 reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 

  

11,12 kolenmijn, aardolie- en gaswinning 

28 aardolie industrie. 

29 chemische industrie 

30 kunstmatige, synthetische garen en vezel 

31 rubber en kunststofverwerkend 

33 basis metaal 

35 machine industrie 

36 elektrotechnische industrie 

40 openbaar nut 

71 spoorwegen 

73 zeevaart 

75 luchtvaart 

77 communicatiebedrijven 

  

81 bankwezen 

82 verzekeringswezen 

90 openbaar bestuur, defensie en sociale verzekeringen 

97 bedrijfs- en werknemersorganisaties, researchinstellingen, 

overige sociale organisaties 

  

83 exploitatie en handel in onroerend goed 

84 zakelijke dienstverlening 

91 religieuze organisaties 

92 onderwijs 

93 gezondheids- en veterinaire diensten 

94 maatschappelijke dienstverlening 

95 sociaal-cultureel en culturele instellingen 

a) zie CBS, 1974 
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Bijlage 4.3Overzicht van de codering van opleidingsrichting: 

Opleidingsrichting tweede en derde cijfer van de SOI 

algemeen  00,01 

technisch 20-29,30,31,35-39,40-49 

administratief 60-66 

verzorgend 05,06,10-16,50-59,70,71,80-86 

SOI (tweede en derde cijfer)a) omschrijving 

00,01 lavo,mavo,havo,vwo 

20-29 agrarisch onderwijs 

30,31 wis- en natuurwetenschappen 

35-39 technisch onderwijs 

40-49 transport, communicatie en verkeersonderwijs 

60-66 economisch, administratief, commercieel en 

juridisch onderwijs 

05,06 onderwijzend personeel 

10-16 onderwijs in humaniora en theologie 

50-59 medisch en paramedisch 

70,71 sociaal cultureel onderwijs 

80-86 persoonlijke en sociale verzorging, kunst 

a) zie CBS, 1978 
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5 DE TOETSING VAN HET ALLOCATIEMODEL 
 

5.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de in hoofdstuk 3 uit het allocatiemodel afgeleide hypothese 1 getoetst 

met behulp van de gegevens en methoden zoals beschreven in hoofdstuk vier. 

 De toetsing van hypothese 1 vindt op twee manieren plaats. In de eerste plaats met 

behulp van het multinomiaal logitmodel waarmee getoetst wordt of werknemers met een hoog 

onderwijsniveau grotere kansen hebben te werken in sectoren met een hoge prijs van controle 

dan in sectoren met een lage prijs van controle. In de tweede plaats wordt met behulp van het 

"logit-continuation-ratio" model getoetst of werknemers met een hoog onderwijsniveau grotere 

kansen hebben op het bereiken van een hoog functieniveau in sectoren met een hoge prijs van 

controle dan in sectoren met een lage prijs van controle. Tevens zal in deze paragraaf kort 

worden ingegaan op hypothesen 3a en 3b over verschillen in allocatie tussen mannen en 

vrouwen. Deze verschillen komen in hoofdstuk 7 uitgebreid aan de orde. Voordat in paragraaf 2 

de resultaten van de toetsing wordt beschreven zal in deze paragraaf eerst een korte beschrijving 

gegeven over de verschillen tussen de sectoren. 

 In paragraaf 3 wordt de verdeling van werknemers over functieniveaus voor de 

arbeidsmarkt als geheel besproken. Dit model is gelijk aan het in elkaar geschoven model voor 

de sectoren afzonderlijk (zie hoofdstuk 4). In dit model wordt echter niet duidelijk of er tussen 

sectoren verschillen zijn en zo ja waaruit deze verschillen bestaan. Er kunnen derhalve geen 

conclusies over het allocatiemodel uit worden getrokken. Paragraaf 4 tenslotte bevat een 

samenvatting. 

 

5.2 HET ALLOCATIEMODEL 

In deze paragraaf wordt hypothese 1 getoetst. Hypothese 1 luidt: 

 

Aangezien werkgevers met een hoge prijs van controle de hoogste uurlonen 

betalen en hun werknemers vertrouwen schenken en werknemers met de hoogste 

opleiding de laagste kosten per eenheid produkt hebben, verwachten we bij 

werkgevers met een hoge prijs van controle relatief vaker hoger opgeleide 

werknemers aan te treffen dan bij werkgevers met een lage prijs van controle. 

 

Deze hypothese wordt op twee manieren getoetst. In paragraaf 5.2.1 wordt de hypothese 

getoetst met behulp van het in hoofdstuk vier besproken multinomiaal logitmodel. We 

verwachten in dat model te vinden dat werknemers met een hoog onderwijsniveau grotere 

kansen hebben te werken in sectoren met een hoge prijs van controle dan in sectoren met een 



De toetsing van het allocatiemodel 

77 

lage prijs van controle. Het multinomiaal logitmodel is zowel voor 1981 als voor 1985 geschat. 

Het onderscheid tussen werkgevers met een hoge prijs van controle en met een lage prijs van 

controle wordt aan de hand van de indeling van Stinchcombe (1979)
1
 aangebracht.  

 In paragraaf 5.2.2 wordt de hypothese getoetst door voor elke voor elk van de 

onderscheiden sectoren een "logit-continuation-ratio" model te schatten. In dit model is de 

overstijgingskans van een functieniveau de afhankelijke variabele. De functieniveaus zijn 

gecodeerd volgens de schaal van Conen en Huijgen (1980a) zoals dat in hoofdstuk vier is 

beschreven. In het "logit-continuation-ratio" model verwachten we te vinden dat het effect van 

onderwijsniveau op het te bereiken functieniveau in sectoren met een hoge prijs van controle 

groter zal zijn dan in sectoren met een lage prijs van controle. 

 Als kenmerken van werknemers worden in het multinomiaal logit model opgenomen 

onderwijsniveau, opleidingsrichting en leeftijd. Van zowel leeftijd als opleidingsrichting is 

bekend (Schippers, 1987; Huijgen, 1989; Teulings, 1990a en anderen) dat zij van invloed zijn 

op de beloning en allocatie van werknemers. Daarnaast wordt gecontroleerd voor verschillen 

tussen niet-gehuwde mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen. 

Dit wordt gedaan vanwege de te verwachten verschillen in allocatie tussen deze groepen 

werknemers, zoals dat is aangegeven in hoofdstuk 3. De toetsing van de hypothesen omtrent de 

verschillen tussen niet-gehuwde mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde vrouwen en gehuwde 

vrouwen vindt echter pas plaats in hoofdstuk 7. De laatste variabele die in het schattingsmodel 

is opgenomen is bedrijfsomvang. Uit eerder onderzoek is bekend (Oi, 1983; Villemez en 

Bridges, 1988; Barth, Cordes en Haber, 1987) dat er tussen grote en kleine organisaties 

verschillen bestaan in de beloning en allocatie van werknemers. 

 In het "logit-continuation-ratio" model zijn dezelfde variabelen opgenomen. Bovendien 

is in dit model gecontroleerd voor een kromlijnig verband tussen leeftijd en functieniveau door 

leeftijd in het kwadraat in het model op te nemen. 

Alvorens in te gaan op de resultaten van de schattingen van de modellen zal eerst een 

meer beschrijvende analyse worden gedaan. Uit deze beschrijving wordt duidelijk dat er tussen 

de sectoren verschillen in allocatie bestaan. In tabel 5.1 en tabel 5.2 staan voor 1981 

respectievelijk 1985, de gemiddelden en standaarddeviaties (voorzover van toepassing) van de 

variabelen per sector. 

 In deze tabellen zien we dat er tussen de sectoren duidelijke verschillen bestaan. Het 

gemiddeld onderwijsniveau van werknemers neemt toe naarmate de veronderstelde prijs van 

controle van de sector hoger is. De werknemers in de professionele dienstverlening hebben het 

hoogste gemiddelde onderwijsniveau, terwijl de werknemers in de traditionele primaire sector 

het laagste gemiddelde onderwijsniveau hebben. 

 In de sectoren met een hoge prijs van controle zijn minder werknemers met een 

algemene opleiding dan in sectoren met een lage prijs van controle. De verdeling van de 

werknemers met andere opleidingsrichtingen is minder eenduidig. Werknemers met een 

technische opleiding komen relatief veel voor in de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers en in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie. Werknemers met een 

administratieve opleiding worden relatief vaak aangetroffen in de bureaucratische 

                                                      
1
 Zie hoofdstuk vier voor de indeling van sectoren en de veronderstelde prijs van controle per sector. 
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dienstverlening en werknemers met een verzorgende opleiding zijn relatief vaak werkzaam in de 

professionele dienstverlening. 

 Ook de gemiddelde leeftijd van werknemers verschilt tussen de sectoren. In de 

kleinschalige handel en dienstverlening en in de professionele dienstverlening zijn de 

werknemers gemiddeld jonger dan in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie en de 

klassiek kapitalistische industrie. 

 Niet-gehuwde mannen worden relatief het vaakst aangetroffen in de traditionele 

primaire sector en de concurrerende industrie met geschoolde werknemers. Gehuwde mannen 

daarentegen zijn vooral werkzaam in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie en de 

concurrerende industrie met geschoolde werknemers. Niet-gehuwde vrouwen zijn evenals de 

gehuwde vrouwen relatief vaak werkzaam in de professionele dienstverlening. Daarnaast 

worden ook in de kleinschalige handel en dienstverlening relatief veel gehuwde vrouwen 

aangetroffen. 

 Uit de tabellen 5.1 en 5.2 blijkt dat de traditionele primaire sector en de kleinschalige 

handel en dienstverlening uit relatief veel kleine bedrijven bestaan. De concurrerende industrie 

met geschoolde werknemers bestaat uit relatief veel middelgrote bedrijven, terwijl de 

grootschalige gebureaucratiseerde industrie en de gebureaucratiseerde dienstverlening 

voornamelijk uit grote bedrijven bestaan. 

 

5.2.1 De verdeling van werknemers over werkgevers 

Hypothese 1 wordt in deze subparagraaf getoetst door het schatten van een multinomiaal 

logitmodel, waarin de verdeling van de werknemers over de sectoren wordt geschat. In dit 

model zijn de variabelen onderwijsniveau, opleidingsrichting en leeftijd opgenomen als 

indicatoren voor de produktiviteit van de werknemers. Er is eveneens gecontroleerd voor niet-

gehuwde mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde vrouwen, gehuwde vrouwen en 

bedrijfsomvang. 

Op basis van het allocatiemodel en de daaruit afgeleide hypothese 1 verwachten we dat 

werknemers met een hoog onderwijsniveau relatief grotere kansen hebben te werken in 

sectoren met een hoge prijs van controle, zoals de professionele dienstverlening en de 

bureaucratische dienstverlening, dan in sectoren met een lage prijs van controle, zoals de 

klassiek kapitalistische industrie en de kleinschalige handel en dienstverlening.  

Naast het onderwijsniveau is ook de opleidingsrichting van belang bij de allocatie 

(Blossfeld, 1987; König en Müller, 1986; Allmendinger, 1989). Bij de verschillende 

opleidingsrichtingen worden verschillende vaardigheden aangeleerd die afhankelijk van de aard 

van het produktieproces goed of minder goed aansluiten bij de te verrichten taken. Op basis van 

de gemaakte indeling verwachten we werknemers met een technische opleiding vooral aan te 

treffen in de klassiek kapitalistische industrie, de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers en de grootschalige gebureaucratiseerde industrie. Werknemers met een 

administratieve opleiding verwachten we vooral in de bureaucratische dienstverlening 

kleinschalige handel en dienstverlening en het minst in de industriële sectoren. Werknemers met 

een verzorgende opleiding verwachten we vooral aan te treffen in de professionele 

dienstverlening. 
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Leeftijd is een indicator voor werkervaring. We verwachten derhalve op basis van het 

allocatiemodel dat leeftijd met name de kansen van werknemers te werken in sectoren met een 

hoge prijs van controle verhoogt.  

Op basis van het in hoofdstuk 3 afgeleide verschil in allocatie tussen mannen en 

vrouwen hebben we de volgende verwachtingen ten aanzien van de verdeling van niet-gehuwde 

mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen over de verschillende 

sectoren. We verwachten dat de mannen evenredig over de sectoren zijn verdeeld. We 

verwachten geen verschil in de allocatie over de sectoren tussen gehuwde en niet-gehuwde 

mannen. Ten aanzien van de vrouwen verwachten we dat zij niet evenredig over de sectoren zijn 

verdeeld. Vrouwen zullen, overeenkomstig hypothese 3a, relatief het meest worden 

aangetroffen in de sectoren met de laagste prijs van controle, de klassiek kapitalistische 

industrie en de kleinschalige handel en dienstverlening. Daarnaast zullen vrouwen, 

overeenkomstig hypothese 4, vooral in de professionele dienstverlening werken omdat ze daar 

de meeste sociale waardering ontvangen. Dit is met name van belang voor de hoog opgeleide 

gehuwde vrouwen. 

De omvang van bedrijven wordt grotendeels bepaald door de mate van concurrentie 

(Eyzenga et. al., 1977). In sectoren met weinig concurrentie, zoals de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie en de gebureaucratiseerde dienstverlening zullen de bedrijven 

groter zijn dan in sectoren met veel concurrentie zoals de kleinschalige handel en 

dienstverlening, en de concurrerende industrie met geschoolde werknemers. Echter ook de prijs 

van controle heeft een invloed op de bedrijfsomvang (Oi, 1983). Bedrijven met een hoge prijs 

van controle hebben minder mogelijkheden tot groei dan bedrijven met een lagere prijs van 

controle. Een hoge prijs van controle belemmert de groei van bedrijven. Als de bedrijven te 

groot worden, nemen de kosten van controle te sterk toe en kunnen de bedrijven niet meer 

overleven. Om deze bedrijven bestuurbaar te houden kunnen ze niet onbeperkt groeien. 

Derhalve verwachten we dat de grootschalige gebureaucratiseerde industrie bestaat uit de 

grootste bedrijven gevolgd door de gebureaucratiseerde dienstverlening. De concurrerende 

industrie met geschoolde werknemers zal uit veelal kleine bedrijven bestaan evenals de 

kleinschalige handel en dienstverlening. 

De resultaten van de schattingen van het multinomiaal logitmodel zijn te vinden in de 

tabellen 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6. In tabel 5.3 staan de coëfficiënten voor het model dat geschat is op 

de Arbeidskrachtentelling 1981. De bijbehorende eerste afgeleiden naar de kenmerken staan in 

tabel 5.4. De coëfficiënten voor de Arbeidskrachtentelling 1985 staan in tabel 5.5. Tabel 5.6 

bevat de eerste afgeleiden van de kenmerken voor 1985. De eerste afgeleiden zijn berekend op 

basis van de gemiddelde kans in een sector te werken. Voor het multinomiaal logitmodel is de 

professionele dienstverlening gekozen als referentiesector omdat deze sector de hoogst 

veronderstelde prijs van controle heeft en er veel mensen in deze sector werkzaam zijn. Omdat 

de interpretatie van de uitkomsten het best plaats kan vinden aan de hand van de eerste 

afgeleiden naar de kenmerken (zie hoofdstuk 4), worden alleen deze besproken. Bij de eerste 

afgeleiden naar de kenmerken wordt rekening gehouden met de omvang van de sector. Een 

relatief klein effect in een qua aantallen werknemers grote sector kan meer gevolgen hebben dan 

een relatief groot effect in een qua aantallen werknemers kleine sector. 

 Zoals in hoofdstuk 4 is vermeld geven de eerste afgeleiden naar de kenmerken aan met 

hoeveel procentpunten de kans om in één van de sectoren te werken verschilt tussen 



De toetsing van het allocatiemodel 

80 

werknemers die ten aanzien van de score op dat kenmerk met één eenheid verschillen. Bij de 

bespreking van de resultaten wordt gesproken van stijging en daling van de kans te werken in 

één van de sectoren bij een stijging van het kenmerk met één eenheid. 

Uit de tabellen 5.4 en 5.6 blijkt dat met betrekking tot het onderwijsniveau er grote 

verschillen bestaan tussen de kansen te werken in één van de sectoren. De gemiddelde kans te 

werken in de professionele dienstverlening, de sector met de hoogste prijs van controle, stijgt in 

1981 twintig procentpunten als het onderwijsniveau van de werknemers met één eenheid stijgt. 

In 1985 bedraagt de stijging negentien procentpunten. Een minder sterke stijging doet zich voor 

in de bureaucratische dienstverlening, de sector met de op één hoogste prijs van controle. In 

deze sector bedraagt de stijging in gemiddelde kans zowel in 1981 als in 1985 zes 

procentpunten. De sterkste daling in de gemiddelde kans doet zich in 1981 voor in de 

concurrerende industrie met geschoolde werknemers. Deze bedraagt tien procentpunten. In 1985 

bedraagt de daling in gemiddelde kans om in deze sector te werken acht procentpunten, de op 

één na sterkste daling. De kleinschalige handel en dienstverlening laat in 1981 de op één na 

sterkste daling zien van de gemiddelde kans met acht procent. In 1985 is voor deze sector de 

daling van de gemiddelde kans het kleinst met negen procentpunten. 

 De resultaten met betrekking tot het onderwijsniveau zijn in overeenstemming met 

hypothese 1 en de daaruit afgeleide verwachting ten aanzien van het effect van onderwijsniveau. 

Het allocatiemodel wordt door de resultaten ondersteund. De gemiddelde kans om te werken in 

de sector met de hoogste prijs van controle, de professionele dienstverlening, neemt door het 

behalen van één niveau hoger onderwijs het sterkst toe gevolgd door de sector met de op één na 

hoogste prijs van controle, de bureaucratische dienstverlening. In de sectoren met een 

veronderstelde lage prijs van controle, de klassiek kapitalistische industrie en de kleinschalige 

handel en dienstverlening, doet het volgen van een hoger onderwijsniveau de gemiddelde kans 

daar te werken dalen. De enige uitzondering is de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers. De eerste afgeleide naar het onderwijsniveau is voor deze sector kleiner dan 

verwacht. Verwacht werd dat deze tussen de eerste afgeleide van de klassiek kapitalistische 

industrie en die van de grootschalige gebureaucratiseerde industrie zou liggen. 

Uit de tabellen 5.4 en 5.6 blijkt dat ook de opleidingsrichting van invloed is op de kans 

in één van de sectoren te werken. Voor werknemers met een technische opleiding stijgt de 

gemiddelde kans te werken in één van de sectoren het sterkst in de concurrerende industrie met 

geschoolde werknemers. De stijging in de gemiddelde kans bedraagt voor 1981 twintig 

procentpunten en voor 1985 zeventien procentpunten. De grootschalige gebureaucratiseerde 

industrie volgt met een stijging van negen procentpunten in 1981 en acht procentpunten in 1985. 

De sterkste daling in de gemiddelde kans doet zich voor in de professionele dienstverlening en 

de bureaucratische dienstverlening. De daling in de gemiddelde kans voor werknemers met een 

technische opleiding bedraagt voor de professionele dienstverlening in 1981 vijfentwintig 

procentpunten en in 1985 drieëntwintig procentpunten. Voor de bureaucratische dienstverlening 

bedraagt de daling veertien procentpunten voor zowel 1981 als 1985. 

 Werknemers met een administratieve opleiding zien de gemiddelde kans te werken in 

de kleinschalige handel en dienstverlening in 1981 stijgen met dertien procentpunten. In 1985 

bedraagt deze stijging twaalf procentpunten. In de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers bedraagt de stijging in 1981 vier procentpunten en in 1985 één procentpunt. In de 

bureaucratische dienstverlening zien werknemers met een administratieve opleiding in 1981 de 
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gemiddelde kans om daar te werken met twee procentpunten stijgen en in 1985 met vier 

procentpunten. De sector waar werknemers met een administratieve opleiding de gemiddelde 

kans het sterkst zien dalen is de professionele dienstverlening. In 1981 bedraagt de daling 

eenentwintig procentpunten en in 1985 zeventien procentpunten. 

 Verder blijkt uit de tabellen 5.4 en 5.6 dat werknemers met een verzorgende opleiding 

de gemiddelde kans te werken in één van de sectoren het sterkst zien stijgen in de professionele 

dienstverlening. De stijging bedraagt in 1981 elf procentpunten en in 1985 achttien 

procentpunten. De op één na sterkste stijging in de gemiddeld kans zien we in de kleinschalige 

handel en dienstverlening met vijf en drie procentpunten voor 1981 respectievelijk 1985. De 

sterkste daling in de gemiddelde kans voor werknemers met een verzorgende opleiding doet 

zich in 1981 voor in de concurrerende industrie met geschoolde werknemers en in de 

grootschalige gebureaucratiseerde industrie met zeven respectievelijk acht procentpunten. In 

1985 bedraagt de daling in de gemiddelde kans voor deze twee sectoren acht respectievelijk elf 

procentpunten. 

 Deze resultaten zijn grotendeels in overeenstemming met de verwachtingen. 

Werknemers met een technische opleiding zien de kansen vooral stijgen in de industriële 

sectoren, werknemers met een administratieve opleiding in de kleinschalige handel en 

dienstverlening, en de bureaucratische dienstverlening, terwijl werknemers met een verzorgende 

opleiding vooral de kansen zien stijgen te werken in de professionele dienstverlening. 

In de tabellen 5.4 en 5.6 kunnen we zien dat leeftijd weinig invloed heeft op de 

verdeling van werknemers over de sectoren. Alhoewel leeftijd een significant effect heeft is dit 

effect klein. Werknemers die tien jaar ouder zijn (één eenheid) zien in 1981 de gemiddelde kans 

te werken in de professionele dienstverlening stijgen met drie procentpunten en in de 

kleinschalige handel en dienstverlening en de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers dalen met twee procentpunten. In 1985 zijn vrijwel dezelfde effecten gevonden. Dit 

resultaat komt niet overeen met de verwachting. Dit kan meerdere oorzaken hebben. De eerste is 

dat in deze analyse mannen en vrouwen samen zijn genomen. Zoals bekend is leeftijd voor 

vrouwen een slechtere indicator voor werkervaring dan voor mannen. Dit kan de analyses 

beïnvloed hebben. Ook is het mogelijk dat de groei van de sectoren in aantallen werknemers van 

invloed is op de verdeling. Groeiende sectoren zullen meer jongeren, die intreden op de 

arbeidsmarkt, in dienst nemen dan krimpende sectoren. 

 Uit onderzoek van Kloosterman en Elfring (1991) is bekend dat in de jaren tachtig de 

werkgelegenheid vooral is gestegen in de dienstverlening. Dit betreft zowel een toename in de 

werkgelegenheid bij de overheid of van de overheid afhankelijke diensten, zoals de 

gezondheidszorg, als een toename bij de zakelijke dienstverlening en bijvoorbeeld de horeca. 

Deze groei van de banen die vooral zijn ingenomen door nieuwkomers op de arbeidsmarkt zien 

we terug in de gemiddelde leeftijd van de werknemers in de sectoren. Als we kijken naar de 

gemiddelde leeftijd van de werknemers in de sectoren zien we dat ondanks de lage gemiddelde 

leeftijd van werknemers in de professionele dienstverlening (een groeisector) de leeftijd toch 

een verhoging van de gemiddelde kans in deze sector te werken te zien geeft. De leeftijd heeft 

een negatief effect op de kans te werken in de kleinschalige handel en dienstverlening (een 

groeisector) en de concurrerende industrie met geschoolde werknemers (geen groeisector), ook 

twee sectoren met een relatief laag gemiddelde van de leeftijd van werknemers. 
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 De resultaten met betrekking tot leeftijd zijn meer in overeenstemming met de 

verwachting zoals die aan het begin van deze paragraaf werd geformuleerd dan met de 

constatering van Kloosterman en Elfring dat de nieuw gecreëerde banen in de dienstverlening 

vooral zijn bezet door nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Blijkbaar spelen (verwachte) 

produktieve capaciteiten een belangrijke rol bij de totstandkoming van de allocatie op de 

arbeidsmarkt. Dit is in overeenstemming met het in hoofdstuk 3 geformuleerde allocatiemodel 

van de arbeidsmarkt. 

De verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen komen grotendeels overeen met 

de verwachting. Alhoewel er enige verschillen bestaan tussen niet-gehuwde en gehuwde 

mannen zijn de verschillen te verwaarlozen klein en zijn zowel de niet-gehuwde als gehuwde 

mannen evenredig over de sectoren verdeeld. De verdeling van niet-gehuwde en gehuwde 

vrouwen over de sectoren is naar verwachting niet evenredig. Niet-gehuwde vrouwen hebben 

grotere kansen te werken in de kleinschalige handel en dienstverlening en de professionele 

dienstverlening. De gemiddelde kans in deze twee sectoren te werken stijgt daar in 1981 met 

acht respectievelijk vierentwintig procentpunten. Gehuwde vrouwen hebben grotere kansen op 

werk in de traditionele primaire sector en de professionele dienstverlening. De eerste afgeleiden 

bedragen daar voor 1981 zes respectievelijk vijf. De analyses op de Arbeidskrachtentelling uit 

1985 geven hetzelfde beeld te zien. Deze resultaten zijn, met uitzondering van die van de 

gehuwde vrouw, in overeenstemming met de verwachtingen. Dat gehuwde vrouwen relatief 

vaak in de traditionele primaire sector worden aangetroffen komt waarschijnlijk omdat in deze 

sector relatief veel meewerkende gezinsleden werken. 

Als laatste blijkt uit de tabellen 5.4 en 5.6 dat werknemers die bij grote bedrijven 

werken de gemiddelde kans te werken in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie en de 

bureaucratische dienstverlening het sterkst zien stijgen. Deze twee sectoren zijn de sectoren met 

de gemiddeld grootste bedrijven. Werknemers die werken bij grote bedrijven worden het minst 

vaak aangetroffen in de kleinschalige handel en dienstverlening, en de concurrerende industrie 

met geschoolde werknemers. Er bestaat vrijwel geen verschil tussen de resultaten voor 1981 en 

1985. Deze resultaten komen overeen met de verwachtingen. 

De resultaten van het multinomiaal logitmodel ondersteunen het in hoofdstuk 3 

geformuleerde allocatiemodel. Alhoewel het allocatiemodel alleen is geformuleerd in termen 

van onderwijsniveau kunnen we op basis van de geschatte verdeling van werknemers over 

sectoren concluderen dat produktievere werknemers betere kansen hebben op werk bij 

werkgevers met een hoge prijs van controle dan minder produktieve werknemers. Werknemers 

met een hoog onderwijsniveau hebben vooral in de professionele en bureaucratische 

dienstverlening grote kansen op werk. Ze zijn relatief minder vaak werkzaam in de 

kleinschalige handel en dienstverlening, en de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers. Ook opleidingsrichting is van belang in de allocatie. Afhankelijk van de aard van 

het produktieproces en de uit te voeren taken verschillen de kansen van werknemers in één van 

de sectoren te werken met het type opleiding dat ze hebben gevolgd. Het model wordt in 

mindere mate ondersteund door het gevonden effect van leeftijd. Weerlegd wordt het model 

echter niet door dit resultaat. Het effect van leeftijd is vrijwel afwezig hetgeen meerdere 

oorzaken kan hebben. 

 De resultaten met betrekking tot verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen 

geven een eerste ondersteuning aan hypothesen 3a en 4 (zie hoofdstuk 3.5) 
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In de volgende subparagraaf vindt een tweede toetsing van het allocatiemodel plaats. In 

die subparagraaf zal worden getoetst of de verdeling van werknemers over functieniveaus tussen 

de verschillende sectoren verschilt. 

 

5.2.2 De verdeling van werknemers over functieniveaus bij de verschillende sectoren 

In deze subparagraaf vindt een tweede toetsing plaats van hypothese 1. Om de hypothese te 

toetsen is voor elke sector afzonderlijk een "logit-continuation-ratio" model geschat, hetgeen 

een schatting oplevert van de verdeling van werknemers over functieniveaus gegeven de sector 

waarin ze werken. De volledige schattingsresultaten staan vermeld in de tabellen 5.7, voor 1981, 

en 5.8, voor 1985. In de analyse zijn het onderwijsniveau, de opleidingsrichting, de leeftijd en 

de leeftijd in het kwadraat opgenomen als indicatoren voor de produktiviteit van werknemers. 

Daarnaast is er gecontroleerd voor niet-gehuwde mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde 

vrouwen en gehuwde vrouwen evenals voor de bedrijfsomvang. 

Op basis van het allocatiemodel verwachten we ten aanzien van de variabele 

onderwijsniveau een positief effect te vinden op de kans een gegeven functieniveau te 

overstijgen. Overeenkomstig hypothese 1 verwachten we dat het effect van onderwijsniveau op 

de kans een hoger functieniveau te bereiken groter zal zijn in sectoren met een hoge prijs van 

controle dan in sectoren met een lage prijs van controle. 

Ten aanzien van de variabele opleidingsrichting verwachten we dat deze een 

verschillend effect laat zien tussen de verschillende sectoren. Een sector waar relatief veel vraag 

is naar een bepaalde opleidingsrichting zal een sterker verband laten zien tussen die 

opleidingsrichting en de kans een gegeven functieniveau te overstijgen dan een sector waar 

relatief weinig vraag is naar die opleidingsrichting
2
. 

 Werknemers met een technische opleiding hebben relatief de grootste kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen in de concurrerende industrie met geschoolde werknemers en de 

grootschalige gebureaucratiseerde industrie. 

 Werknemers met een administratieve opleiding hebben relatief de grootste kans een 

gegeven functieniveau te overstijgen in de bureaucratische dienstverlening en in de 

kleinschalige handel en dienstverlening. 

 Werknemers met een verzorgende opleiding hebben relatief de grootste kans een 

gegeven functieniveau te overstijgen in de professionele dienstverlening. 

Ten aanzien van leeftijd
3
 verwachten we een kromlijnig verband aan te treffen met de 

kans een gegeven functieniveau te overstijgen. Werknemers die ouder zijn hebben meer 

werkervaring en zullen produktiever zijn. Verwacht wordt echter dat het effect van leeftijd 

afzwakt naarmate werknemers ouder zijn. Het plafond van de mogelijkheden wordt bereikt en 

een verdere stijging is ondanks de hogere leeftijd niet meer mogelijk. Misschien daalt de 

produktiviteit zover dat een teruggang in functieniveau mogelijk is. Derhalve is naast leeftijd 

ook het kwadraat van leeftijd in de analyse opgenomen. Voor leeftijd wordt een positief effect 

verwacht, voor het kwadraat van leeftijd een negatief effect. Analoog aan de verwachting met 

betrekking tot het onderwijsniveau verwachten we een groter effect te vinden van leeftijd en het 

                                                      
2
 Zie ook de verwachting van het effect van opleidingsrichting op de verdeling van werknemers over 

sectoren (paragraaf 5.2.1). 
3
 Zie ook paragraaf 5.2.1. 
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kwadraat van leeftijd op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen in sectoren met een 

hoge prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs van controle. 

 Het is te verwachten dat het effect van leeftijd op de kans een gegeven functieniveau te 

overstijgen verschilt tussen mannen en vrouwen. Vrouwen onderbreken relatief vaak hun 

loopbaan waardoor leeftijd voor vrouwen een minder goede indicator voor ervaring is dan voor 

mannen. Dit kan het effect van leeftijd verstoren. Met name het laatste onderdeel van de 

voorspelling dat het verband tussen leeftijd, leeftijd in het kwadraat en de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen sterker is in sectoren met een hoge prijs van controle kan worden 

verstoord door de scheve verdeling van vrouwen over de sectoren. Zo zijn in de professionele 

dienstverlening relatief veel vrouwen werkzaam, wat mogelijk een negatieve invloed heeft op 

het verwachte sterke verband tussen leeftijd, leeftijd in het kwadraat en de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen in deze sector. In hoofdstuk 7 bij de toetsing van het model voor 

mannen en vrouwen afzonderlijk komen we hierop terug. 

Op basis van het model dat verschillen verklaart tussen mannen en vrouwen is er 

gecontroleerd voor niet-gehuwde mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde vrouwen en 

gehuwde vrouwen. Ten aanzien van de parameters verwachten we in de schattingen de 

onderstaande volgorde aan te treffen: 

1. gehuwde mannen; 

2. niet-gehuwde mannen en niet-gehuwde vrouwen; 

3. gehuwde vrouwen. 

 

Op grond van het geformuleerde model kan er geen uitspraak worden gedaan over een verschil 

tussen niet-gehuwde mannen en niet-gehuwde vrouwen. 

Bedrijfsomvang is opgenomen ter controle op de homogeniteit van de sectoren. Bij de 

indeling in sectoren is ervan uitgegaan dat de prijzen van controle tussen de sectoren verschillen 

en binnen de sectoren weinig variëren. We verwachten dan ook geen effecten van 

bedrijfsomvang aan te treffen op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen. In sectoren 

waarin de prijs van controle te sterk varieert kan eventueel een effect van bedrijfsomvang 

optreden. Op voorhand valt niet aan te geven welke richting het effect zal hebben. 

Naast het verschil in effect van de genoemde variabele op de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen tussen de sectoren is er nog een tweede manier om hypothese 1 te 

toetsen. Als de hypothese juist is zal in sectoren met een hoge prijs van controle het 

functieniveau van werknemers beter te voorspellen zijn dan in sectoren met een lage prijs van 

controle. Of het functieniveau van werknemers in sectoren met een hoge prijs van controle beter 

te voorspellen is in sectoren met een hoge prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs 

van controle kan worden nagegaan door voor elke sector McFaddens pseudo R
2
 
4
 te berekenen. 

Deze moet in sectoren met een hoge prijs van controle groter zijn dan in sectoren met een lage 

prijs van controle. 

In de tabellen 5.7 en 5.8 kunnen we zien dat onderwijsniveau een positief effect heeft 

op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen. In elk van de sectoren is de coëfficiënt 

positief en significant. Het effect van onderwijsniveau op de kans een gegeven functieniveau te 

                                                      
4
 McFaddens pseudo R

2
 is vergelijkbaar met de R

2
 in regressie-analyse. Voor een vergelijking tussen 

steekproeven is McFaddens pseudo R
2
 echter minder betrouwbaar (Agresti, 1990). In dit onderzoek 

worden derhalve alleen de verschillen in McFaddens pseudo R
2 
binnen één steekproef vergeleken. 
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overstijgen is, zowel in 1981 als in 1985, het grootst in de professionele dienstverlening, de 

sector met de hoogste prijs van controle. In 1981 bedraagt het effect 1,67 en in 1985 1,58. Het 

effect van onderwijsniveau is het kleinst in de kleinschalige handel en dienstverlening, een 

sector met een lage prijs van controle. Het bedraagt ongeveer de helft van het effect in de 

professionele dienstverlening. In 1981 bedraagt het effect in de kleinschalige handel en 

dienstverlening 0,83 en in 1985 0,77. De coëfficiënten voor de overige sectoren liggen 

hiertussen in. Het is opvallend dat er in 1985 tussen de klassiek kapitalistische industrie, de 

concurrerende industrie met geschoolde werknemers, de grootschalige gebureaucratiseerde 

industrie en de bureaucratische dienstverlening vrijwel geen verschil bestaat tussen de 

coëfficiënten voor het onderwijsniveau. Voor deze sectoren bedraagt de coëfficiënt 1,04. In 

1981 bestaat er wel een verschil tussen de zojuist genoemde sectoren. De coëfficiënt voor de 

klassiek kapitalistische industrie bedraagt in 1981 1,00 en voor de bureaucratische 

dienstverlening 1,15
5
. Het verdwijnen van het verschil kan veroorzaakt zijn door verdringing. 

Dit wordt in het volgende hoofdstuk onderzocht. De stijging van de coëfficiënten van 

onderwijsniveau, met uitzondering van de traditionele primaire sector, naarmate de 

veronderstelde prijs van controle van een sector stijgt, is overeenkomstig de verwachting. Dit 

resultaat is, naast het gevonden effect van onderwijsniveau op de verdeling van werknemers 

over sectoren (zie paragraaf 5.2.1), een verdere ondersteuning van het in hoofdstuk 3 

ontwikkelde allocatiemodel
6
. 

Uit de tabellen 5.7 en 5.8 blijkt verder dat alle coëfficiënten bij de opleidingsrichtingen 

negatief
7
 zijn. De uitkomsten voor 1981 en 1985 wijken niet veel van elkaar af. Dit betekent dat 

de kans een gegeven functieniveau te overstijgen in elke sector het grootst is voor personen met 

een algemene opleiding. De effecten zijn tussen de sectoren verschillend. Zo is bij voorbeeld het 

effect van een technische opleiding het grootst bij de bureaucratische dienstverlening en het 

kleinst bij de professionele dienstverlening. Een administratieve opleiding geeft de grootste 

kans een gegeven functieniveau te overstijgen in de kleinschalige handel en dienstverlening en 

de kleinste kans in de professionele dienstverlening. Een verzorgende opleiding daarentegen 

geeft de grootste kans een hoog functieniveau te bereiken in de bureaucratische dienstverlening 

en de kleinste kans in de klassiek kapitalistische industrie. 

 In de traditionele primaire sector hebben werknemers met een technische opleiding 

zowel in 1981 als in 1985 ten opzichte van werknemers met een algemene opleiding de minst 

kleine kans op het overstijgen van een gegeven functieniveau. In de klassiek kapitalistische 

industrie hebben werknemers met een administratieve opleiding ten opzichte van werknemers 

met een algemene opleiding de minst kleine kans; in de kleinschalige handel en dienstverlening 

eveneens werknemers met een administratieve opleiding; in de concurrerende industrie met 

geschoolde werknemers werknemers met een technische opleiding; in de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie werknemers met een technische opleiding; in de bureaucratische 

dienstverlening eveneens werknemers met een technische opleiding en in de professionele 

dienstverlening werknemers met een verzorgende opleiding. 

                                                      
5
 De t-waarde van het verschil bedraagt 2,09. 

6
 De hypothese wordt beter ondersteund door de resultaten uit 1981 dan die uit 1985. 

7
 De enige uitzondering is het positieve effect van een technische opleiding bij de bureaucratische 

dienstverlening, maar deze coëfficiënt verschilt niet significant van nul. 



De toetsing van het allocatiemodel 

86 

 Deze resultaten zijn voor het merendeel in overeenstemming met de verwachtingen die 

aan het begin van deze subparagraaf zijn geformuleerd. De afwijkingen betreffen de onverwacht 

grote kansen van werknemers met een administratieve opleiding in de klassiek kapitalistische 

industrie en van werknemers met een technische opleiding in de bureaucratische 

dienstverlening. Weliswaar hebben personen met een technische opleiding kleinere kansen te 

werken in de bureaucratische dienstverlening dan personen met een administratieve opleiding 

(zie paragraaf 5.2.1), maar de personen met een technische opleiding die er werken hebben 

grotere kansen een gegeven functieniveau te overstijgen dan personen met een administratieve 

opleiding. De resultaten in de kleinschalige handel en dienstverlening, de concurrerende 

industrie met geschoolde werknemers, de grootschalige gebureaucratiseerde industrie en de 

professionele dienstverlening zijn volgens verwachting. 

Het effect van leeftijd is in alle sectoren positief. Het effect is echter niet significant in 

de traditionele primaire sector en de concurrerende industrie met geschoolde werknemers. Ook 

het effect van leeftijd in het kwadraat is met uitzondering van de traditionele primaire sector en 

de concurrerende industrie met geschoolde werknemers significant en is naar verwachting 

negatief. In de analyses voor 1981 is er tussen de sectoren vrijwel geen verschil in het effect van 

leeftijd en leeftijd in het kwadraat. Het kleinste effect van leeftijd en leeftijd in het kwadraat is 

gevonden in de concurrerende industrie met geschoolde werknemers en het grootse effect in de 

professionele dienstverlening, de kleinschalige handel en dienstverlening en de klassiek 

kapitalistische industrie. In de analyses voor 1985 zijn de gevonden verschillen in het effect van 

leeftijd en leeftijd in het kwadraat groter. Het kleinste effect wordt net als in 1981 gevonden in 

de concurrerende industrie met geschoolde werknemers. Het grootste effect is gevonden in de 

professionele dienstverlening, de grootschalige gebureaucratiseerde industrie
8
 en de klassiek 

kapitalistische industrie. Met deze resultaten is wel het eerste deel van de hypothese over het 

kromlijnig verband tussen leeftijd en de kans een gegeven functieniveau te overstijgen 

bevestigd, maar het tweede deel niet. Het verband tussen leeftijd, leeftijd in het kwadraat en de 

overstijgingskans is in 1981 in elke sector even groot. In 1985 zijn er wel verschillen, maar deze 

zijn niet geheel volgens verwachting. Wel is het effect van leeftijd en leeftijd in het kwadraat 

groot in de professionele dienstverlening en de grootschalige gebureaucratiseerde industrie, drie 

sectoren met een hoge prijs van controle, maar ook bij klassiek kapitalistische industrie, een 

sector met een lage prijs van controle. Het onverwacht grote effect van leeftijd en leeftijd in het 

kwadraat op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen in de klassiek kapitalistische 

industrie is tegengesteld aan hetgeen Stinchcombe (1979, Glebbeek (1993), Carroll en Mayer 

(1986), en Hachen (1988). Zij vinden in deze sector een aanmerkelijk kleiner verband tussen 

beloning en leeftijd. 

Ten aanzien van de verschillen tussen mannen en vrouwen in de allocatie blijkt uit de 

tabellen 5.7 en 5.8 dat de gehuwde mannen de beste arbeidsmarktpositie hebben in vergelijking 

tot niet-gehuwde mannen, niet-gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen. Niet-gehuwde vrouwen 

hebben in 1981 vrijwel dezelfde kansen op het overstijgen van een gegeven functieniveau dan 

niet-gehuwde mannen. Echter, in 1985 hebben niet-gehuwde vrouwen kleinere kansen dan niet-

gehuwde mannen. Zowel in 1981 als in 1985 hebben gehuwde vrouwen de kleinste kansen op 

                                                      
8
 De t-waarde van het verschil in effect van leeftijd tussen de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers en de grootschalige gebureaucratiseerde industrie bedraagt 3,5. 
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het overstijgen van een gegeven functieniveau. Deze resultaten zijn in overeenstemming met 

hypothese 3a die het verschil in arbeidsmarktpositie tussen niet-gehuwde mannen, gehuwde 

mannen, niet-gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen voorspelt (zie hoofdstuk 3.5). Als we 

kijken naar de verschillen tussen de coëfficiënten binnen de sectoren voor niet-gehuwde 

mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen zien we dat deze 

verschillen het grootst zijn in de sectoren met een lage prijs van controle en het kleinst in 

sectoren met een hoge prijs van controle. Deze uitkomst is precies tegenovergesteld aan de 

verwachting zoals geformuleerd in hypothese 3b. In hoofdstuk zeven waar het verschil in 

allocatie tussen mannen en vrouwen over functieniveaus expliciet wordt getoetst zal hierop 

worden teruggekomen en een mogelijk verklaring aangereikt. Door zoals in dit deel dummy-

variabelen op te nemen voor de vier groepen wordt slechts duidelijk dat er verschillen in 

allocatie zijn tussen niet-gehuwde mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde vrouwen en 

gehuwde vrouwen. Een verklaring voor de verschillen kan pas worden gegeven als er voor 

mannen en vrouwen afzonderlijk analyses uitgevoerd worden en er meer duidelijkheid bestaat 

waardoor de verschillen tot stand komen. 

Met betrekking tot het effect van bedrijfsomvang kan worden geconcludeerd dat dit in 

1981 vrijwel afwezig is. Er wordt slechts een effect gevonden voor bedrijven met meer dan tien 

maar minder dan honderd werknemers in de traditionele primaire sector en de professionele 

dienstverlening. In 1985 is het effect van bedrijfsomvang significant in zowel de traditionele 

primaire sector, de kleinschalige handel en dienstverlening als de professionele dienstverlening. 

Alleen in de professionele dienstverlening is het effect positief. In de traditionele primaire sector 

en de kleinschalige handel en dienstverlening wordt een negatief effect gevonden. Een 

mogelijke verklaring voor dit effect is het verschil in prijs van controle. Als de prijs van 

controle laag is, zoals in de kleinschalige handel en dienstverlening, is de spanwijdte van 

managers relatief groot. Vanwege de grotere spanwijdte zijn er relatief weinig hiërarchische 

niveaus waardoor de verhouding tussen het aantal hoge en lage functies klein is. Hierdoor 

worden de mogelijkheden voor het bereiken van een hoog functieniveau beperkt. Het 

omgekeerde geldt indien de prijs van controle hoog is, zoals in de professionele dienstverlening. 

De spanwijdte van de managers is dan relatief beperkt waardoor de verhouding tussen hoge en 

lage functies groter is. Er zijn meer mogelijkheden een hoger functieniveau te bereiken. 

De resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ondersteunen het in hoofdstuk 3 

ontwikkelde allocatiemodel. Dit is met name het geval voor het gevonden verschil in effect van 

onderwijsniveau op de kans een hoog functieniveau te bereiken tussen de sectoren. Het blijkt 

dat onderwijsniveau een groter effect heeft op het bereiken van een hoog functieniveau in 

sectoren met een hoge prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs van controle is in 

overeenstemming met hypothese 1. Ook is gebleken dat het effect van opleidingsrichting op de 

kans een hoog functieniveau te bereiken tussen de sectoren verschilt. Meestal geeft een 

opleidingsrichting die goed aansluit bij de aard van het produktieproces betere kansen op het 

bereiken van een hoog functieniveau dan andere opleidingsrichtingen. Met betrekking tot het 

deels uitblijven van het verwachte effect van leeftijd en leeftijd in het kwadraat kan worden 

opgemerkt dat een belangrijk deel van de variantie in overstijgingskansen wordt verklaard door 

het onderwijsniveau. Dit geldt meer voor de sectoren met een hoge prijs van controle. Het effect 

van leeftijd voegt niet veel meer toe aan de verklaring van de verdeling van werknemers over 
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functieniveaus. De gevonden verschillen tussen mannen en vrouwen zijn overeenkomstig 

hypothese 3a. 

Een tweede mogelijkheid om te toetsen of werkgevers met een hoge prijs van controle 

meer belang hechten aan produktieve kenmerken van werknemers dan werkgevers met een lage 

prijs van controle is om na te gaan of het functieniveau in sectoren met een hoge prijs van 

controle beter kan worden voorspeld dan in sectoren met een lage prijs van controle. Hiertoe is 

gebruik gemaakt van McFaddens pseudo R
2
. Deze maat geeft weer in welke mate de deviantie 

van het model gedaald is ten opzichte van de deviantie van het nulmodel. De waarde van 

McFaddens pseudo R
2
 per sector staat vermeld onderaan de tabellen 5.7 en 5.8. Het blijkt dat 

inderdaad het functieniveau van werknemers in de professionele dienstverlening het best kan 

worden voorspeld. Het functieniveau van werknemers in de grootschalige gebureaucratiseerde 

industrie kan het op één na best worden voorspeld. Het functieniveau van werknemers in de 

klassiek kapitalistische industrie en in de kleinschalige handel en dienstverlening kan zoals 

wordt verwacht het minst goed worden voorspeld. Dit resultaat geeft een verdere ondersteuning 

aan hypothese 1. 

In de volgende paragraaf wordt het "logit-continuation-ratio" model voor alle 

werknemers te zamen geschat. Alhoewel het geen inzicht geeft in de verschillen in allocatie 

tussen de sectoren en de uitkomsten met enig voorbehoud moeten worden geïnterpreteerd 

worden de schattingen toch gegeven omdat ze in het volgende hoofdstuk gebruikt worden 

gebruikt ter illustratie van verdringing op de arbeidsmarkt alle werknemers te zamen. 

 

5.3 DE VERDELING VAN WERKNEMERS OVER FUNCTIENIVEAUS 

In tabel 5.9 staan de resultaten van de schatting van het "logit-continuation-ratio" model voor 

alle werknemers te zamen. In deze analyse is geen onderscheid meer gemaakt naar sectoren. Het 

kan worden gezien als de samenvoeging van de in de paragrafen 5.2.1 en 5.2.2 geschatte 

modellen, maar de interpretatie moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Doordat er geen 

onderscheid gemaakt wordt naar sectoren zijn de coëfficiënten het gewogen gemiddelde van de 

verdeling van werknemers over de sectoren. Extrapolatie is op basis van dit model niet 

mogelijk. In het schattingsmodel zijn dezelfde variabelen opgenomen als in de 

schattingsmodellen voor de sectoren afzonderlijk, te weten: onderwijsniveau, 

opleidingsrichting, leeftijd, leeftijd in het kwadraat, niet-gehuwde mannen, gehuwde mannen, 

niet-gehuwde vrouwen, gehuwde vrouwen en bedrijfsomvang. 

 In de tabel 5.9 zien we duidelijk een deel van de verwachte effecten terug. Het 

onderwijsniveau heeft een positief effect op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen. 

Daarnaast zien we dat opleidingsrichting ook op de arbeidsmarkt als geheel een verschillende 

kans geeft een hoog functieniveau te bereiken. Een algemene opleiding geeft de beste kans een 

gegeven functieniveau te overstijgen. Zowel in 1981 als in 1985 geeft een verzorgende 

opleiding de op één na beste kans een hoog functie te bereiken. In 1981 geeft een technische 

opleiding een betere kans een hoog functieniveau te bereiken dan een administratieve opleiding, 

terwijl deze opleidingen in 1985 een even grote kans hebben. Leeftijd heeft het verwachte 

positieve effect en leeftijd in het kwadraat het verwachte negatieve effect. Uit de coëfficiënten 

bij gehuwde man, niet-gehuwde vrouw en gehuwde vrouw blijkt dat gehuwde mannen de beste 

kansen hebben een hoog functieniveau te overstijgen. De niet-gehuwde mannen hebben de op 
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één na beste kans. De niet-gehuwde vrouwen hebben betere kansen een hoog functieniveau te 

bereiken dan gehuwde vrouwen. Bedrijfsomvang heeft een positief effect op het bereiken van 

een hoog functieniveau, alhoewel in 1985 deze kansen bij bedrijven met meer dan tien maar 

minder dan honderd werknemers groter zijn dan bij bedrijven met meer dan honderd 

werknemers
9
. 

 Alhoewel dit schattingsmodel een redelijke beschrijving geeft van de arbeidsmarkt is in 

dit schattingsmodel niet te zien dat er tussen sectoren verschillen bestaan. In dit schattingsmodel 

vinden we inderdaad de effecten zoals die volgens de meeste arbeidsmarkttheorieën verwacht 

mogen worden. Het is echter onduidelijk waarom werknemers met een verzorgende opleiding 

betere kansen hebben een hoog functieniveau te bereiken dan werknemers met een technische 

opleiding. Ook is het onduidelijk waarom werknemers die werken bij grote bedrijven slechtere 

kansen hebben op het bereiken van een hoog dan werknemers bij middelgrote bedrijven. Als we 

kijken naar de analyses van paragraaf 2 dan zien we dat werknemers met een verzorgende 

opleiding een grote kans hebben te werken in de professionele dienstverlening waar hun 

opleiding grotere kansen geeft op het bereiken van een hoog functieniveau dan in de andere 

sectoren. Ook het effect van bedrijfsomvang wordt duidelijk. Werknemers bij grote bedrijven 

hebben een grote kans te werken in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie waar het 

effect van het onderwijsniveau op het functieniveau kleiner is dan in de bureaucratische of 

professionele dienstverlening. Door naar de verschillende sectoren te kijken komen dergelijke 

verschillen aan het licht. Het blijkt dat de gevonden verschillen tussen sectoren goed 

geïnterpreteerd kunnen worden als verschillen in de prijs van controle tussen sectoren. Dit geeft 

een verdere empirische onderbouwing van het in hoofdstuk 3 ontwikkelde allocatiemodel. 

 

5.4 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is de uit het in hoofdstuk 3 ontwikkelde allocatiemodel afgeleide hypothese 1 

getoetst. Hypothese 1 luidt: 

 

Aangezien werkgevers met een hoge prijs van controle de hoogste uurlonen 

betalen en hun werknemers vertrouwen schenken en werknemers met de hoogste 

opleiding de laagste kosten per eenheid produkt hebben, verwachten we bij 

werkgevers met een hoge prijs van controle relatief vaker hoger opgeleide 

werknemers aan te treffen dan bij werkgevers met een lage prijs van controle. 

 

Deze hypothese is op twee manieren getoetst. In eerste instantie is de verdeling van werknemers 

over sectoren geschat met behulp van het multinomiaal logitmodel, waarbij de kans te werken in 

één van de zeven onderscheiden sectoren van Stinchcombe als afhankelijke variabele is 

gebruikt. Als variabelen werknemers zijn in het model opgenomen onderwijsniveau, 

opleidingsrichting en leeftijd. Daarnaast is gecontroleerd voor niet-gehuwde mannen, gehuwde 

mannen, niet-gehuwde vrouwen, gehuwd vrouwen en de omvang van het bedrijf. 

De resultaten van het multinomiaal logitmodel ondersteunen het in hoofdstuk 3 

geformuleerde allocatiemodel. Alhoewel het allocatiemodel alleen is geformuleerd in termen 

                                                      
9
 De t-waarde van het verschil bedraagt 4,8. 
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van onderwijsniveau kunnen we op basis van de geschatte verdeling van werknemers over 

sectoren concluderen dat produktievere werknemers betere kansen hebben op werk bij 

werkgevers met een hoge prijs van controle dan minder produktieve werknemers. Werknemers 

met een hoog onderwijsniveau hebben vooral in de professionele en bureaucratische 

dienstverlening, sectoren met een hoge prijs van controle, grote kansen op werk. Ze zijn relatief 

minder vaak werkzaam in de kleinschalige handel en dienstverlening, en de concurrerende 

industrie met geschoolde werknemers, sectoren met een lage prijs van controle. Ook 

opleidingsrichting is van belang in de allocatie. Afhankelijk van de aard van het produktieproces 

en de uit te voeren taken verschillen de kansen van werknemers in één van de sectoren te 

werken met het type opleiding dat ze hebben gevolgd. Het model wordt in mindere mate 

ondersteund door het gevonden effect van leeftijd. Weerlegd wordt het model echter niet door 

dit resultaat. Het effect van leeftijd is vrijwel afwezig hetgeen meerdere oorzaken kan hebben. 

 De resultaten met betrekking tot verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen 

geven een eerste ondersteuning aan hypothesen 3a en 4 (zie hoofdstuk 3.5). 

De tweede manier waarop hypothese 1 is getoetst is met behulp van het "logit-

continuation-ratio" model. Door voor elk van de zeven sectoren een dergelijk model te schatten 

wordt duidelijk in hoeverre tussen de sectoren het bereiken van een hoog functieniveau 

verschilt. 

 De resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ondersteunen het in hoofdstuk 3 

ontwikkelde allocatiemodel. Dit is met name het geval voor het gevonden verschil in effect van 

onderwijsniveau op de kans een hoog functieniveau te bereiken tussen de sectoren. Het blijkt 

dat onderwijsniveau een groter effect heeft op het bereiken van een hoog functieniveau in 

sectoren met een hoge prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs van controle is in 

overeenstemming met hypothese 1. Ook is gebleken dat het effect van opleidingsrichting op de 

kans een hoog functieniveau te bereiken tussen de sectoren verschilt. Meestal geeft een 

opleidingsrichting die goed aansluit bij de aard van het produktieproces betere kansen op het 

bereiken van een hoog functieniveau dan andere opleidingsrichtingen. Met betrekking tot het 

deels uitblijven van het verwachte effect van leeftijd en leeftijd in het kwadraat kan worden 

opgemerkt dat een belangrijk deel van de variantie in overstijgingskansen wordt verklaard door 

het onderwijsniveau. Dit geldt meer voor de sectoren met een hoge prijs van controle. Het effect 

van leeftijd voegt niet veel meer toe aan de verklaring van de verdeling van werknemers over 

functieniveaus. De gevonden verschillen tussen mannen en vrouwen zijn overeenkomstig 

hypothese 3a. Ook blijkt dat McFaddens pseudo R
2
 groter is in sectoren met een hoge prijs van 

controle dan in sectoren met een lage prijs van controle. Dit geeft een verdere ondersteuning aan 

het allocatiemodel. 

Uit paragraaf drie bleek dat één model voor de arbeidsmarkt als geheel wel redelijk 

voldoet, maar dat verschillen tussen sectoren niet aan het licht komen, waardoor enkele effecten 

die voor de arbeidsmarkt als geheel zijn gevonden moeilijk kunnen worden geïnterpreteerd. Het 

blijkt dat het onderscheid naar sectoren een beter beeld geeft van de allocatie op de 

arbeidsmarkt. Dit geeft een verdere empirische onderbouwing van het in hoofdstuk 3 

gepresenteerde allocatiemodel. 

In het volgende hoofdstuk staat de toetsing van hypothese 2 omtrent verdringing 

centraal. In dat hoofdstuk moet blijken in hoeverre het allocatiemodel in staat is verdringing te 
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verklaren. De toetsing zal plaatsvinden door de verschillen in uitkomsten tussen 1981 en 1985 

met betrekking tot de kans een gegeven functieniveau te overstijgen met elkaar te vergelijken. 
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Tabel 5.1Gemiddelden en standaarddeviaties van de variabelen die gebruikt zijn in het multinomiaal logit-model ter verklaring van de kans in een bepaalde sector te werken in 1981. 

Gemiddelden 

(standaarddeviaties) 

Variabele Traditionele primaire 

sector  

Klassiek 

kapitalistische 

industrie 

Kleinschalige handel 

en dienstver lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra tiseerde 

industrie 

Bureaucratische 

dienstverlening 

Proffessionele 

dienstverlening 

Onderwijs- 2,00 2,02 2,15 2,17 2,44 2,85 3,10 

 Niveau (0,83) (0,92) (0,86) (0,88) (0,98) (0,93) (1,09) 

Algemene 0,37 0,45 0,42 0,33 0,31 0,32 0,22 

 opleiding (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische 0,45 0,32 0,22 0,55 0,53 0,15 0,11 

 opleiding (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Administra- 0,05 0,13 0,18 0,08 0,10 0,34 0,11 

 tieve opl. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Verzorgende 0,14 0,10 0,18 0,04 0,06 0,19 0,56 

 opleiding (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Leeftijd 35,9 36,2 33,5 35,0 37,5 35,4 34,8 

 (13,2) (12,4) (11,7) (11,5) (11,8) (12,4) (11,3) 

Niet-gehuwde 0,32 0,18 0,16 0,26 0,18 0,15 0,09 

 man (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwde 0,43 0,58 0,41 0,65 0,70 0,55 0,31 

 man (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Niet-gehuwde 0,03 0,11 0,18 0,04 0,05 0,16 0,25 

 vrouw (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwde 0,23 0,13 0,26 0,06 0,07 0,15 0,35 

 vrouw (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfs- 0,55 0,10 0,33 0,16 0,02 0,04 0,13 

 Omvang <10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsom- 0,24 0,36 0,37 0,41 0,15 0,20 0,37 

 vang 10-<100 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfs- 0,21 0,55 0,30 0,43 0,84 0,77 0,50 

 omvang 100 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

N=24686 714 1911 5331 4621 3274 2748 6087 

BRON: CBS, Arbeidskrachtentelling 1981 
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Tabel 5.2Gemiddelden en standaarddeviaties van de variabelen die gebruikt zijn in het multinomiaal logit-model ter verklaring van de kans in een bepaalde sector te werken in 1985. 

Gemiddelden 

(standaarddeviaties) 

Variabele Traditionele 

primaire sector  

Klassiek 

kapitalistische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en dienstver 

lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra 

tiseerde industrie 

Bureaucratische 

dienstverlening 

Proffessionele 

dienstverlening 

Onderwijs- 2,13 2,21 2,30 2,31 2,60 2,99 3,21 

 Niveau (0,80) (0,92) (0,85) (0,89) (0,98) (0,90) (1,04) 

Algemene 0,32 0,35 0,36 0,28 0,26 0,25 0,17 

 Opleiding (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische 0,42 0,42 0,24 0,58 0,55 0,16 0,12 

 opleiding (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Administra- 0,05 0,15 0,22 0,09 0,13 0,39 0,12 

 tieve opl. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Verzorgende 0,20 0,08 0,19 0,05 0,07 0,20 0,59 

 opleiding (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Leeftijd 35,7 35,8 33,8 35,5 37,0 35,5 35,5 

 (12,6) (12,0) (11,8) (11,0) (11,3) (11,1) (10,7) 

Niet-gehuwde 0,29 0,24 0,18 0,25 0,21 0,15 0,11 

 man (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwde 0,31 0,56 0,39 0,64 0,66 0,55 0,31 

 man (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Niet-gehuwde 0,04 0,09 0,18 0,05 0,06 0,15 0,24 

 vrouw (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwde 0,36 0,11 0,26 0,06 0,07 0,15 0,34 

 vrouw (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfs- 0,66 0,11 0,34 0,16 0,02 0,04 0,13 

 omvang <10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsom- 0,19 0,36 0,34 0,40 0,15 0,19 0,36 

 vang 10-<100 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfs- 0,15 0,53 0,32 0,44 0,83 0,78 0,51 

 omvang 100 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

N=23712 745 1625 5034 3884 3046 2839 6539 

BRON: CBS, Arbeidskrachtentelling 1985 
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Tabel 5.3De resultaten van het multinomiaal logitmodel ter verklaring van de kans te werken in een bepaalde sector in 1981 voor mannen en vrouwen te zamen. 

Coëfficiënten 

(|t-waarden|) 

Variabele Traditionele 

primaire sector  

Klassiek 

kapitalistische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en dienstver 

lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra 

tiseerde industrie 

Bureaucratische 

dienstverlening 

Proffessionele 

dienstverlening 

Constante 3,51 2,72 4,66 4,26 0,38 -0,15 - 

 (17,6) (17,2) (38,8) (33,5) (2,01) (0,92) (-) 

Onderwijs- -1,57 -1,41 -1,18 -1,31 -0,91 -0,26 - 

 Niveau (21,8) (32,1) (39,3) (39,0) (27,3) (8,38) (-) 

Algemene - - - - - - - 

 Opleiding (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische 2,23 1,55 1,14 2,11 1,73 -0,22 - 

 Opleiding (16,9) (16,6) (15,3) (27,4) (21,4) (2,46) - 

Administra- 0,79 1,31 1,44 1,06 0,72 1,01 - 

 tieve opl. (3,52) (11,9) (18,7) (11,5) (7,56) (12,5) (-) 

Verzorgende 0,41 -0,29 -0,24 -0,84 -1,05 -0,94 - 

 Opleiding (2,50) (2,65) (3,62) (8,37) (10,3) (11,7) (-) 

Leeftijd 0,04 -0,12 -0,23 -0,21 -0,08 -0,12 - 

 10-2 (0,99) (4,49) (10,9) (9,03) (3,53) (5,23) (-) 

Niet-gehuwde - - - - - - - 

 Man (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwde -0,59 0,28 0,26 0,16 0,22 0,21 - 

 Man (4,92) (3,01) (3,46) (2,21) (2,83) (2,60) (-) 

Niet-gehuwde -2,89 -0,98 -0,61 -2,02 -1,60 -0,82 - 

 Vrouw (11,8) (8,87) (7,51) (19,3) (14,3) (9,02) (-) 

Gehuwde 1,76 -0,63 -0,29 -0,24 -0,23 -0,48 - 

 Vrouw (6,70) (4,67) (3,00) (1,86) (1,72) (4,28) (-) 

Bedrijfs- - - - - - - - 

 omvang <10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsom- -2,16 -0,07 -1,09 -0,46 0,88 0,44 - 

 vang 10-<100 (19,7) (0,66) (17,8) (6,22) (5,46) (3,67) (-) 

Bedrijfs- -2,55 0,08 -1,60 -0,67 2,28 1,43 - 

 Omvang 100 (22,4) (0,81) (26,3) (9,11) (14,8) (12,7) (-) 

N=24686 714 1911 5331 4621 3274 2748 6087 

LOGLIKELIHOOD  -35764,47       

Deviantie 19738,08       

BRON: CBS, Arbeidskrachtentelling 1981, eigen berekening. 
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Tabel 5.4.De eerste afgeleiden van de sectorkansen naar de verklarende variabelen voor 1981. 

De eerste afgeleiden 

Variabele Traditionele 

primaire sector  

Klassiek 

kapitalistische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en dienstver 

lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra tiseerde 

industrie 

Bureaucratische 

dienstverlening 

Proffessionele 

dienstverlening 

Onderwijs- -0,02 -0,05 -0,08 -0,10 -0,01 0,06 0,20 

 niveau        

Algemene - - - - - - - 

 opleiding        

Technische 0,03 0,04 0,02 0,20 0,09 -0,14 -0,25 

 opleiding        

Administra- 0,00 0,04 0,13 0,04 -0,02 0,02 -0,21 

 tieve opl.        

Verzorgende 0,03 0,01 0,05 -0,07 -0,08 -0,05 0,11 

 opleiding        

Leeftijd 0,00 0,00 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,03 

Niet-gehuwde - - - - - - - 

 man        

Gehuwde -0,02 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 -0,04 

 man        

Niet-gehuwde -0,06 0,00 0,08 -0,20 -0,08 0,02 0,24 

 vrouw        

Gehuwde 0,06 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 -0,03 0,05 

 vrouw        

Bedrijfs- - - - - - - - 

 omvang <10        

Bedrijfsom- -0,06 0,01 -0,19 -0,04 0,15 0,07 0,06 

 vang 10-<100        

Bedrijfs- -0,07 0,00 -0,33 -0,11 0,31 0,17 0,02 

 omvang 100        

gemiddelde        

kans 0,03 0,08 0,22 0,19 0,13 0,11 0,24 

Bron: CBS, Arbeidskrachtentelling 1981, eigen berekening. 
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Tabel 5.5De resultaten van het multinomiaal-logit-model ter verklaring van de kans te werken in een bepaalde sector in 1985 voor iedereen. 

Coëfficiënten 

(|t-waarden|) 

Variabele Traditionele 

primaire sector  

Klassiek 

kapitalistische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en dienstver 

lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra 

tiseerde industrie 

Bureaucratische 

dienstverlening 

Proffessionele 

dienstverlening 

Constante 3,75 2,95 4,91 4,06 0,74 0,03 - 

 (17,7) (17,5) (39,1) (30,0) (4,03) (0,17) (-) 

Onderwijs- -1,43 -1,27 -1,13 -1,19 -0,79 -0,23 - 

 niveau (21,3) (28,9) (38,1) (35,6) (24,4) (7,47) (-) 

Algemene - - - - - - - 

 opleiding (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische 2,13 1,52 0,99 1,88 1,50 -0,32 - 

 Opleiding (15,9) (15,9) (13,2) (23,8) (18,2) (3,60) - 

Administra- 0,24 1,06 1,19 0,71 0,55 0,94 - 

 tieve opl. (1,16) (9,56) (16,0) (7,75) (6,03) (11,9) (-) 

Verzorgende -0,03 -0,81 -0,48 -1,15 -1,28 -1,09 - 

 Opleiding (0,20) (6,69) (7,04) (11,4) (12,9) (13,6) (-) 

Leeftijd -0,08 -0,17 -0,26 -0,20 -0,15 -0,22 - 

 10-2 (1,85) (5,52) (11,9) (7,95) (6,04) (8,68) (-) 

Niet-gehuwde - - - - - - - 

 Man (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwde -0,57 0,06 0,17 0,21 0,21 0,43 - 

 man (4,47) (0,71) (2,37) (2,82) (2,69) (5,47) (-) 

Niet-gehuwde -2,13 -1,25 -0,58 -1,62 -1,41 -0,73 - 

 vrouw (9,76) (10,5) (7,38) (15,6) (13,3) (8,25) (-) 

Gehuwde 1,91 -0,32 -0,28 -0,48 -0,32 -0,64 - 

 vrouw (8,15) (2,18) (2,96) (3,69) (2,42) (5,79) (-) 

Bedrijfs- - - - - - - - 

 omvang <10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsom- -2,47 -0,21 -1,23 -0,61 0,56 0,36 - 

 vang 10-<100 (21,9) (2,01) (19,6) (7,98) (3,78) (3,03) (-) 

Bedrijfs- -3,03 -0,17 -1,65 -0,82 1,94 1,41 - 

 omvang 100 (25,5) (1,74) (27,2) (11,0) (13,7) (12,6) (-) 

N=23712 745 1625 5034 3884 3046 2839 6539 

LOGLIKELIHOOD = -33898,82       

Deviantie 20280,15       

BRON: CBS, Arbeidskrachtentelling 1985, eigen berekening. 
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Tabel 5.6De eerste afgeleiden van de sectorkansen naar de verklarende variabelen voor 1985. 

De eerste afgeleiden 

Variabele Traditionele 

primaire sector  

Klassiek 

kapitalistische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en dienstver 

lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra tiseerde 

industrie 

Bureaucratische 

dienstverlening 

Proffessionele 

dienstverlening 

Onderwijs- -0,02 -0,04 -0,09 -0,08 -0,01 0,06 0,19 

 niveau        

Algemene - - - - - - - 

 opleiding        

Technische 0,04 0,05 0,03 0,17 0,08 -0,14 -0,23 

 opleiding        

Administra- -0,01 0,03 0,12 0,01 -0,01 0,04 -0,17 

 tieve opl.        

Verzorgende 0,02 -0,01 0,03 -0,08 -0,08 -0,05 0,18 

 opleiding        

Leeftijd 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00 -0,01 0,04 

Niet-gehuwde - - - - - - - 

 man        

Gehuwde -0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 -0,04 

 man        

Niet-gehuwde -0,04 -0,03 0,05 -0,13 -0,08 0,01 0,22 

 vrouw        

Gehuwde 0,07 -0,01 -0,01 -0,04 -0,01 -0,05 0,06 

 vrouw        

Bedrijfs- - - - - - - - 

 omvang <10        

Bedrijfsom- -0,07 0,01 -0,19 -0,04 0,12 0,08 0,09 

 vang 10-<100        

Bedrijfs- -0,09 0,00 -0,31 -0,11 0,27 0,19 0,05 

 omvang 100        

gemiddelde        

kans 0,03 0,07 0,21 0,16 0,13 0,12 0,28 

Bron: CBS, Arbeidskrachtentelling 1985, eigen berekening. 
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Tabel 5.7Resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ter verklaring van de kans een gegeven functieniveau te overstijgen op basis van de 

Arbeidskrachtentelling 1981 voor zeven sectoren afzonderlijk, mannen en vrouwen te zamen voor 1981. 

Coëfficiënten 

(|t-waarden|) 

Variabele Traditionele 

primaire sector  

Klassiek 

kapitalistische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en 

dienstver 

lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra 

tiseerde 

industrie 

Bureaucratische 

dienstverlening 

Proffessionele 

dienstverlening 

Constante 1,85 -2,13 -0,78 -0,07 -1,40 -0,43 -1,31  

 (2,32) (5,72) (3,58) (0,29) (3,95) (1,12) (5,33) 

Functieniveau 1 - - - - - - - 

 versus 2 en hoger (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 -3,42 -1,13 -2,15 -1,02 -0,17 0,21 -0,51  

 versus 3 en hoger (10,9) (13,81) (39,77) (15,27) (2,28) (1,33) (5,50) 

Functieniveau 3 -7,25 -1,28 -2,28 -2,17 -1,00 -3,15 -3,13  

 versus 4 en hoger (20,1) (12,64) (35,37) (32,57) (13,89) (26,62) (37,55) 

Functieniveau 4 -1,70 -1,61 -2,90 -3,61 -2,24 -4,60 -3,58  

 versus 5 en hoger (2,48) (13,05) (36,82) (46,61) (28,24) (35,83) (39,82) 

Functieniveau 5 -5,87 -1,90 -2,80 -3,89 -2,93 -4,26 -4,87  

 versus 6 en 7 (12,4) (12,27) (27,16) (37,36) (28,98) (28,11) (49,79) 

Functieniveau 6 -7,03 -4,83 -5,61 -5,71 -5,47 -6,39 -7,07  

 versus 7 (10,1) (17,88) (29,03) (31,09) (30,14) (35,19) (62,60) 

Onderwijsniveau 1,10 1,00 0,83 1,02 1,12 1,15 1,67  

 (7,38) (17,67) (25,34) (26,94) (28,71) (25,51) (49,88) 

Algemene Opleiding - - - - - - -  

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische -0,56 -0,34 -0,34 -0,17 -0,30 0,17 -0,60  

 Opleiding (2,18) (3,40 (5,36) (2,60) (4,13) (1,65) (7,09) 

Administratieve -0,84 -0,23 -0,01 -0,51 -0,38 -0,45 -1,34  

 Opleiding (1,92) (1,76) (0,08) (5,07) (3,65) (5,21) (15,92) 

Verzorgende -0,61 -0,68 -0,38 -0,66 -0,56 -0,38 -0,52  
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 Opleiding (1,79) (4,85) (5,76) (5,20) (4,53) (3,89) (7,81) 

Leeftijd 0,07 0,06 0,06 0,03 0,04 0,05 0,06  

 (1,69) (2,95) (4,90) (2,28) (2,52) (3,04) (4,86) 

Leeftijd kwadraat -0,94 -0,55 -0,66 -0,32 -0,33 -0,54 -0,69  

(10
-3

) (1,75) (2,21) (4,19) (1,94) (1,67) (2,45) (4,27) 

Niet-gehuwde man - - - - - - -  

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwde man 0,23 0,24 0,39 0,12 0,13 0,14 0,17  

 (1,00) (2,30) (5,56) (2,03) (1,66) (1,52) (2,21) 

Niet-gehuwde vrouw 0,48 0,19 0,11 -0,25 -0,11 -0,22 -0,31  

 (0,96) (1,38) (1,56) (2,05) (0,86) (1,98) (3,99) 

Gehuwde vrouw -0,57 -0,67 -0,95 -0,32 -0,23 -0,29 -0,36  

 (1,10) (4,05) (10,77) (2,17) (1,47) (2,04) (3,94) 

Bedrijfsomvang - - - - - - -  

 < 10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsomvang -0,62 0,14 -0,02 -0,04 -0,24 -0,02 0,23  

 10 - < 100 (3,09) (1,17) (0,37) (0,58) (1,15) (0,13) (3,67) 

Bedrijfsomvang -1,80 0,09 0,00 -0,06 -0,36 0,05 0,06  

  100 (8,01) (0,78) (0,05) (1,03) (1,76) (0,31) (1,04) 

N=24686 714 1911 5331 4621 3274 2748 6087 

Deviantie 1018,7 3644,8 8524,0 5921,0 4671,9 4662,0 9637,0 

Deviantie van        

 het nulmodel 1190,2 4348,8 10086,0 7339,0 6159,3 5895,0 14955,0 

McFaddens        

 pseudo R
2
 0,14 0,16 0,15 0,19 0,25 0,21 0,36 

BRON: CBS, Arbeidskrachtentelling 1981, eigen berekening. 
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Tabel 5.8Resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ter verklaring van de kans een gegeven functieniveau te overstijgen op basis van de 

Arbeidskrachtentelling 1985 voor zeven sectoren afzonderlijk, mannen en vrouwen te zamen voor 1985. 

Coëfficiënten 

(|t-waarden|) 

Variabele Traditionele 

primaire sector  

Klassiek 

kapitalistische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en 

dienstver lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra 

tiseerde 

industrie 

Bureaucratische 

dienstverlening 

Proffessionele 

dienstverlening 

Constante 1,73 -2,65 -0,99 -0,33 -2,76 -0,77 -2,18  

 (1,93) (6,41) (4,38) (1,20) (7,65) (1,95) (8,70) 

Functieniveau 1 - - - - - - - 

 versus 2 en hoger (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 -3,10 -1,16 -2,09 -0,96 -0,24 0,14 -0,33  

 versus 3 en hoger (9,09) (12,70) (37,60) (12,87) (3,07) (0,95) (3,67) 

Functieniveau 3 -7,56 -1,21 -1,90 -2,24 -1,13 -2,94 -2,87  

 versus 4 en hoger (19,7) (10,92) (28,91) (30,36) (14,74) (26,36) (36,95) 

Functieniveau 4 -2,81 -1,79 -2,45 -3,42 -2,20 -4,38 -3,34  

 versus 5 en hoger (5,12) (14,07) (31,99) (40,60) (26,55) (36,22) (40,04) 

Functieniveau 5 -6,90 -2,47 -2,51 -3,92 -2,98 -3,82 -4,57  

 versus 6 en 7 (12,9) (15,69) (26,65) (36,40) (29,21) (26,81) (50,31) 

Functieniveau 6 -7,06 -5,39 -5,74 -6,13 -5,14 -6,01 -6,11  

 versus 7 (8,42) (17,14) (31,44) (31,60) (31,45) (35,85) (59,94) 

Onderwijsniveau 1,21 1,04 0,77 1,03 1,04 1,04 1,58  

 (8,28) (17,63) (23,79) (25,85) (27,36) (24,33) (50,74) 

Algemene Opleiding - - - - - - -  

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische -0,55 -0,48 -0,46 -0,12 -0,08 0,16 -0,62  

 Opleiding (2,16) (4,54) (7,17) (1,69) (0,96) (1,56) (7,51) 

Administratieve -0,96 -0,27 -0,06 -0,17 -0,03 -0,10 -0,99  

 Opleiding (2,28) (1,95) (0,92) (1,65) (0,25) (1,16) (12,76) 

Verzorgende -1,13 -0,55 -0,33 -0,38 -0,52 -0,19 -0,39  
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 Opleiding (3,81) (3,39) (4,88) (2,92) (4,33) (1,99) (5,95) 

Leeftijd 0,05 0,09 0,08 0,02 0,10 0,06 0,09  

 (1,10) (3,92) (6,18) (1,41) (5,60) (2,91) (7,11) 

Leeftijd kwadraat -0,45 -0,76 -0,82 -0,00 -0,93 -0,50 -1,01  

 (10
-3

) (0,73) (2,70) (4,99) (0,23) (4,24) (2,09) (6,19) 

Niet-gehuwde man - - - - - - -  

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwde man 0,14 0,30 0,48 0,24 -0,08 0,25 0,25  

 (0,55) (2,87) (7,11) (3,56) (1,10) (2,74) (3,57) 

Niet-gehuwde vrouw 1,07 -0,08 -0,15 -0,36 -0,11 -0,24 -0,46  

 (2,46) (0,51) (2,04) (2,96) (0,87) (2,22) (6,41) 

Gehuwde vrouw -0,88 -0,57 -0,93 -0,48 -0,31 -0,38 -0,41  

 (1,78) (3,02) (10,61) (3,17) (1,99) (2,74) (4,91) 

Bedrijfsomvang - - - - - - -  

 < 10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsomvang -1,02 -0,03 -0,12 -0,11 -0,10 0,01 0,35  

 10 - < 100 (4,52) (0,21) (2,28) (1,59) (0,55) (0,04) (5,77) 

Bedrijfsomvang -1,93 -0,21 -0,18 -0,13 -0,05 0,08 0,19  

  100 (7,54) (1,79) (3,57) (1,90) (0,28) (0,53) (3,33) 

N=23712 745 1625 5034 3884 3046 2839 6539 

Deviantie 978,9 3320,2 9085,0 5440,0 4775,5 4935,0 9997,0 

Deviantie van        

 het nulmodel 1132,4 4012,8 10611,0 6880,0 6224,0 6105,0 15557,0 

McFaddens        

 pseudo R
2
 0,14 0,17 0,14 0,21 0,23 0,19 0,36 

BRON: CBS, Arbeidskrachtentelling 1985, eigen berekening. 



De toetsing van het allocatiemodel 

102 

Tabel 5.9.Resultaten van het "logit-continuation-ratio"-model voor de kans een 

gegeven functieniveau te overstijging mannen en vrouwen te zamen voor 1981 

en 1985. 

Variabele Coëfficiënt 

 (|t-waarde|) 

 1981 1985 

Constante -1,38 -2,01  

 (13,7) (18,5) 

Functieniveau1 - - 

 versus 2 en hoger (-) (-) 

Functieniveau 2 -1,11 -1,06  

 versus 3 en hoger (39,2) (35,4) 

Functieniveau 3 -2,20 -2,17  

 versus 4 en hoger (74,6) (70,7) 

Functieniveau 4 -3,04 -2,91  

 versus 5 en hoger (90,4) (84,6) 

Functieniveau 5 -3,52 -3,43  

 versus 6 en 7 (85,8) (84,4) 

Functieniveau 6 -5,62 -5,19  

 versus 7 (103) (101) 

Onderwijsniveau 1,24 1,19  

 (86,1) (83,4) 

Algemene Opleiding - -  

 (-) (-) 

Technische -0,47 -0,48  

 Opleiding (17,0) (16,3) 

Administratieve -0,65 -0,47  

 Opleiding (19,1) (14,3) 

Verzorgende -0,26 -0,11  

 Opleiding (8,06) (3,35) 

Leeftijd 0,05 0,08  

 (9,86) (14,1) 

Leeftijd kwadraat -0,57 -0,85  

 (10
-3

) (8,07) (11,1) 

Niet-gehuwde man - -  

 (-) (-) 

Gehuwde man 0,12 0,19  

 (4,24) (6,62) 

Niet-gehuwde vrouw -0,13 -0,21  

 (3,81) (6,07) 

Gehuwde vrouw -0,38 -0,45  

 (9,40) (11,0) 

Bedrijfsomvang - -  

 < 10 (-) (-) 

Bedrijfsomvang 0,19 0,16  

 10 - < 100 (7,04) (5,61) 

Bedrijfsomvang 0,12 0,06  

  100 (4,96) (2,33) 

N 24686 23712 

Deviantie 43788 44237 

Devinatie van   

 het nulmodel 58005 58242 

Bron: CBS, Arbeidskrachtentellingen 1981 en 1985, eigen berekening. 
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6 VERDRINGING OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT 
 

6.1 INLEIDING 

Zoals in hoofdstuk 3.3 is gesteld, moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan wil verdringing 

optreden. De eerste voorwaarde is het bestaan van werkloosheid; de tweede is het tenminste 

neerwaarts rigide zijn van de loonvoet. Tussen 1981 en 1985 is aan beide voorwaarden voldaan. 

De werkloosheid bedroeg in 1981 440.000 personen, in 1983 775.000 en in 1985 751.000 

personen (CBS, 1985a, 1986a, 1987). Ook de reële lonen zijn in deze periode van grote 

werkloosheid nauwelijks veranderd
1
 (Van Schaaijk en Waaijers, 1988). Weliswaar heeft er aan 

de onderkant een aanpassing plaatsgevonden in de vorm van het verlagen van het minimum 

(jeugd)loon, maar de regelingslonen
2
 zijn niet verlaagd. De aanpassing van de lonen heeft 

vooral plaatsgevonden voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt (Kloosterman en Elfring, 1991). 

Oudgedienden hielden in die jaren hetzelfde loon of zagen zelfs een stijging van hun lonen. 

 Op basis van de aanhoudende werkloosheid en het nauwelijks veranderen van de lonen 

valt te verwachten dat de allocatie op de arbeidsmarkt zich gewijzigd heeft. Onder invloed van 

de werkloosheid en het stijgende onderwijsniveau van de beroepsbevolking (zie hoofdstuk 4, 

tabel 4.5) zijn de werkgevers anders gaan selecteren. Op basis van het allocatiemodel valt te 

verwachten dat de aanhoudende werkloosheid verschillende gevolgen heeft gehad voor de 

werkgevers. Werkgevers met een hoge prijs van controle zijn strenger gaan selecteren en 

hebben met name op de hogere functieniveaus personen met een hoger onderwijsniveau 

aangesteld. Werkgevers met een lage prijs van controle hebben hun selectiecriteria niet of 

nauwelijks aangepast. In de geschatte verdelingsmodellen van de arbeidsmarkt verwachten wij 

dit effect te zullen vinden. We verwachten daarbij met name veranderingen te vinden in de 

verdeling van werknemers over functieniveaus. Op basis van het in hoofdstuk 3 ontwikkelde 

allocatiemodel is de volgende hypothese afgeleid. 

 

Hypothese 2: 

 

verdringing zal bij werkgevers met een relatief hoge prijs van controle eerder en 

sterker voorkomen dan bij werkgevers met een relatief lage prijs van controle. 

 

Vanwege het toegenomen onderwijsniveau is het onderwijsniveau een minder geschikt 

criterium geworden voor de werkgevers om op te selecteren. In 1985 hebben meer mensen dan 

                                                      
1
 De loonkosten per uur en de bruto uurlonen, met uitzondering van de overheid, liepen tussen 1980 en 

1985 even hard op met het prijsindexcijfer (eigen berekening op basis van gegevens ontleend aan 

Statistisch Zakboek, CBS, 1981, 1985b, 1988, 1992). 
2
 Met uitzondering van de regelingslonen van de overheid (CBS, 1986b). 
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in 1981 het vereiste onderwijsniveau voor de opengevallen plaatsen. Derhalve valt te 

verwachten dat bij de allocatie op de arbeidsmarkt andere indicatoren voor de produktiviteit aan 

belang toenemen. Te denken valt hierbij aan de opleidingsrichting en ervaring c.q. leeftijd van 

de werknemers. 

 

6.2 TOETSING VAN DE VERDRINGINGSHYPOTHESE 

Bij de toetsing van de verdringingshypothese is de volgende strategie gevolgd. In de eerste 

plaats zijn de schattingen voor de gehele arbeidsmarkt met elkaar vergeleken. Dit is gebeurd om 

te zien of er tussen 1981 en 1985 verdringing heeft plaatsgevonden. Vervolgens zijn de 

schattingen per sector voor mannen en vrouwen te zamen met elkaar vergeleken. Op deze wijze 

wordt duidelijk of de gevonden verschillen voor de arbeidsmarkt als geheel in sommige 

sectoren sterker zijn dan in andere sectoren en/of eventuele verschillen tussen sectoren elkaar 

opheffen of niet. 

 

6.2.1 Verandering in allocatie voor de arbeidsmarkt als geheel 

De resultaten voor de vergelijkingen van de gehele arbeidsmarkt staan vermeld in tabel 6.1 (zie 

bijlage). In deze tabel staan de verschillen in coëfficiënten tussen 1981 en 1985 vermeld
3
. Voor 

de wijze waarop de verschillen geïnterpreteerd worden, wordt verwezen naar hoofdstuk 4.3.3. 

Uit tabel 6.1 blijkt dat er zich tussen 1981 en 1985, ondanks de relatief korte periode van vier 

jaar, verdringing heeft voorgedaan. De constante is in 1985 significant kleiner dan in 1981 en 

het effect van onderwijsniveau op het bereikte functieniveau is significant kleiner geworden. 

Deze daling in de constante en het effect van onderwijsniveau is groter dan de stijging van de 

coëfficiënten die bij behoren de variabelen die aangeven welke functieniveaus met elkaar 

worden vergeleken. Derhalve hebben personen met een bepaald onderwijsniveau in 1985 

kleinere kansen op het bereiken van een bepaald functieniveau dan in 1981. Vanwege de daling 

van het effect van onderwijsniveau zijn met name de kansen voor personen met het hoogste 

onderwijsniveau gedaald. De veronderstelling dat zich tussen 1981 en 1985 verdringing heeft 

voorgedaan wordt door de resultaten ondersteund. Dit resultaat is niet spectaculair. Verdringing 

is immers eerder, deels op basis van dezelfde gegevens, aangetoond door Huijgen (1989), 

Teulings (1990a, 1990b) en Salverda (1990). 

 Op grond van de verschillen tussen de coëfficiënten van de variabelen die aangeven 

welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken, kunnen we concluderen dat het aandeel 

van de hoogste functies tussen 1981 en 1985 is toegenomen. Deze verschillen zijn positief 

hetgeen impliceert dat er in 1985 relatief meer hoge functies op de arbeidsmarkt beschikbaar 

zijn dan in 1981. Dit resultaat is in overeenstemming met Huijgen (1989) en Batenburg (1991). 

We kunnen dus concluderen dat er ondanks een regradatie van de functiestructuur verdringing 

heeft plaatsgevonden. De stijging van het gemiddelde onderwijsniveau van de werknemers is 

groter geweest dan de regradatie van de functiestructuur. 

De verandering in de kansen voor personen op het bereiken van een hoog functieniveau 

verschillen per opleidingsrichting. Met name personen met een algemene of technische 

                                                      
3
 Het verschil is berekend volgens coëfficiënt(1985) - coëfficiënt(1981). De t-waarde van het verschil is 

berekend volgens (β1 - β2)/  (var(β1) + var(β2)). 
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opleiding hebben tussen 1981 en 1985 kleinere kansen gekregen op het bereiken van een hoog 

functieniveau. Personen met een administratieve of verzorgende opleiding hebben ten opzichte 

van personen met een algemene opleiding in 1985 grotere kansen dan in 1981 een hoog 

functieniveau te bereiken. Personen met een technische opleiding hebben ten opzichte van 

personen met een algemene opleiding in 1985 dezelfde kansen op een hoog functieniveau als in 

1981. Ondanks een relatieve toename van personen met een administratieve of verzorgende 

opleiding in de werkende beroepsbevolking (zie tabel 4.3) zijn hun kansen op het bereiken van 

een hoog functieniveau het minst verslechterd. Dit resultaat is in overeenstemming met Huijgen 

(1989, p. 53). Blijkbaar is de verandering in de functiestructuur vooral van belang geweest voor 

personen met een administratieve of verzorgende opleiding ten opzichte van personen met aan 

algemene of technische opleiding. Hieruit kunnen we voorzichtig opmaken dat de verhouding 

tussen vraag en aanbod voor personen met een administratieve of verzorgende opleiding minder 

is verslechterd dan de verhouding tussen vraag en aanbod voor personen met een algemene of 

technische opleiding. 

Het sterker worden van de leeftijdseffecten tussen 1981 en 1985 duidt erop dat in 1985 

leeftijd een sterkere rol speelt in de allocatie op de arbeidsmarkt dan in 1981. Het positieve 

lineaire effect is toegenomen en het kwadratisch effect is meer negatief geworden. Het 'leeftijd-

functieniveau-profiel' is in 1985 steiler dan in 1981. Hebben personen in 1985 de grootste kans 

op een hoog functieniveau als ze 47 jaar oud zijn; in 1981 is deze kans het grootst als ze 44 jaar 

oud zijn. Het lineaire effect is relatief sterker toegenomen dan het kwadratisch effect. De top is 

naar rechts verschoven, maar de verandering in de helling van de parabool verloopt in 1985 

sneller dan in 1981
4
. De nieuwkomers beginnen in 1985 op een lager functieniveau dan in 1981, 

maar tegelijk zijn het de ouderen op een hoog functieniveau die opgehouden zijn met werken, 

hetzij via vervroegde uittreding (Henkens en Siegers, 1992), hetzij via arbeidsongeschiktheid 

(Broersen et.al., 1991) hetzij via andere regelingen. Dat het effect van leeftijd sterker is 

geworden, is overeenkomstig de verwachting. Als immers het aantal mensen met een hoog 

onderwijsniveau toeneemt kan op basis van dat criterium moeilijker een onderscheid gemaakt 

worden tussen personen. Hierdoor zullen andere criteria belangrijker worden voor de allocatie. 

De werknemers zijn moeilijker te onderscheiden naar onderwijsniveau, maar beter naar ervaring 

en leeftijd. 

 Verder valt ten aanzien van het veranderde effect van leeftijd op te merken dat het 

verschil in leeftijd waarop men de grootste kans heeft een hoog functieniveau te behalen drie 

jaar bedraagt hetgeen vrijwel gelijk is aan de periode van onderzoek, namelijk vier jaar. Er is in 

beide jaren geen verschil in gemiddelde leeftijd van de werkende beroepsbevolking (zie tabel 

4.3). Hieruit valt de conclusie te trekken dat de personen op het hoogste functieniveau deze 

hebben behouden. De relatieve groei van de hogere functies is bezet door de jongere personen 

en de oudere personen hebben ten opzichte van jongeren meer dan evenredig de hogere functies 

verlaten. Er bestaat voorzover ik weet geen onderzoek waarin de effecten van leeftijd 

beschreven worden. De hier gevonden effecten kunnen derhalve niet worden vergeleken. 

De relatieve positie van niet-gehuwde mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde 

vrouwen en gehuwde vrouwen is niet veranderd. Er is geen verandering in hun onderlinge 

kansen. Op basis van het allocatiemodel waarin rekening is gehouden met verschillen tussen 

                                                      
4
 Men neme hiertoe de eerste afgeleide van de kans een gegeven functieniveau te overstijgen naar leeftijd. 
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mannen en vrouwen zou mogen worden verwacht dat gehuwde mannen in 1985 ten opzichte 

van niet-gehuwde mannen een relatief betere positie zouden hebben dan in 1981. Dit wordt 

echter niet bevestigd. De relatieve positie van niet-gehuwde vrouwen ten opzichte van niet-

gehuwde mannen is eveneens niet veranderd. Aangezien op basis van het ontwikkelde model 

geen onderscheid gemaakt kan worden tussen niet-gehuwde mannen en niet-gehuwde vrouwen 

is dit in lijn met de verwachtingen. De relatieve positie van gehuwde vrouwen ten opzichte van 

niet-gehuwde mannen is eveneens niet verslechterd. Op basis van de uit het theoretisch model 

afgeleide hypothese 3a (zie hoofdstuk 3.5) zou je dit wel mogen verwachten. Dit resultaat is 

meer in overeenstemming met hypothese 4 (zie hoofdstuk 3.5) op basis waarvan je zou mogen 

verwachten dat met name hoog opgeleide gehuwde vrouwen zich terugtrekken van de 

arbeidsmarkt als ze geen functie met voldoende status kunnen vinden. De vraag of hoog 

opgeleide gehuwde vrouwen zich hebben teruggetrokken als gevolg van verslechterde kansen 

op een hoog functieniveau valt met de hier gehanteerde gegevens niet te beantwoorden. Dat de 

relatieve positie van gehuwde mannen op de arbeidsmarkt niet is veranderd is mogelijk 

veroorzaakt door de veranderde samenstelling van de werkende beroepsbevolking. Tussen 1981 

en 1985 nam het aandeel gehuwde mannen af en is het aandeel van niet-gehuwde mannen, niet-

gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen gestegen (zie tabel 4.3). 

Zoals verwacht bestaat er tussen 1981 en 1985 geen verschil in effect van 

bedrijfsomvang op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen. De afwezigheid van 

verschillen tussen de effecten van bedrijfsomvang wijst erop dat de samenstelling naar 

bedrijfsomvang nauwelijks is veranderd in de periode van vier jaar. 

We concluderen dat er zich tussen 1981 en 1985 verdringing heeft voorgedaan en dat de 

functiestructuur onvoldoende is geregradeerd om het verminderde effect van onderwijsniveau te 

compenseren. Werknemers met een administratieve of verzorgende opleiding zagen hun kansen 

op een hoog functieniveau ten opzichte van werknemers met een algemene of technische 

opleiding toenemen. Het effect van leeftijd op de allocatie is toegenomen terwijl er geen 

verandering is in de relatieve arbeidsmarktpositie van niet-gehuwde mannen, gehuwde mannen, 

niet-gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen. 

 De hypothese dat verdringing zich sterker heeft voorgedaan in sectoren met een hoge 

prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs van controle zal in de volgende 

subparagraaf worden getoetst. Daartoe zullen de verschillen in allocatie binnen de sectoren 

worden onderzocht. 

 

6.2.2 Verandering in allocatie binnen de sectoren 

In deze subparagraaf wordt hypothese 2 over het verschil in verdringing tussen sectoren met een 

hoge prijs van controle en sectoren met een lage prijs van controle getoetst. De verwachting is 

dat verdringing zich met name in sectoren met een hoge prijs van controle heeft voorgedaan. 

 De verschillen in de coëfficiënten tussen 1981 en 1985 binnen de sectoren staan 

vermeld in tabel 6.2 (zie bijlage). Per sector is aangegeven welke verschillen er bestaan tussen 

de coëfficiënten en of de verschillen significant zijn. Met name wordt gelet op de veranderingen 

in de constante, de veranderingen in het effect van onderwijsniveau en de veranderingen in de 

coëfficiënten van de variabelen die aangeven welke functieniveaus met elkaar worden 

vergeleken. Op deze manier zijn we in staat aan te geven in welke sectoren zich verdringing, 
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verlaging van de kans een hoog functieniveau te bereiken gegeven een bepaald 

onderwijsniveau, heeft voorgedaan en in welke niet. Tevens kunnen we zien in welke sectoren 

de functiestructuur het sterkst is veranderd (zie hoofdstuk 4.3.3). 

In tabel 6.2 zien we dat in geen van de zeven sectoren een verandering in effect van 

onderwijsniveau waarneembaar is. Geen van de verschillen tussen de coëfficiënten van 

onderwijsniveau is significant
5
. In de grootschalige gebureaucratiseerde industrie en in de 

professionele dienstverlening is de constante significant gedaald en in vier van de zeven 

sectoren, te weten de klassiek kapitalistische industrie, de kleinschalige handel en 

dienstverlening, de professionele dienstverlening en de gebureaucratiseerde dienstverlening 

heeft de functiestructuur zich gewijzigd. In de klassiek kapitalistische industrie is sprake van 

een degradatie van de functiestructuur, terwijl in de kleinschalige handel en dienstverlening, de 

professionele dienstverlening en de bureaucratische dienstverlening sprake is van een regradatie 

van de functiestructuur. 

 Op basis van deze veranderingen in de coëfficiënten concluderen we dat in twee 

sectoren, te weten de traditionele primaire sector en de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers, geen verandering is opgetreden in de allocatie van werknemers over 

functieniveaus tussen 1981 en 1985. De traditionele primaire sector is een sector met een lage 

prijs van controle, de concurrerende industrie met geschoolde werknemers een sector met een 

middelhoge prijs van controle. 

 In drie sectoren, te weten de klassiek kapitalistische industrie, de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie en de professionele dienstverlening heeft er verdringing 

plaatsgevonden. In de klassiek kapitalistische industrie, een sector met een lage prijs van 

controle, is verdringing een gevolg van de degradatie van de functiestructuur. Voor iedereen is 

de kans op het bereiken van een functie hoger dan niveau vijf afgenomen. Een mogelijke 

verklaring voor deze degradatie van de functiestructuur is dat de werkgevers in staat zijn 

geweest, vanwege de lage prijs van controle, dusdanige veranderingen in de produktie aan te 

brengen dat men nog efficiënter is geworden in het controleren van de produktiviteit. De 

spanwijdte van de managers is toegenomen, waardoor er relatief minder functies op de hogere 

niveaus nodig zijn. Een andere mogelijkheid is dat de minst efficiënte bedrijven, die teveel 

controleerden, failliet zijn gegaan, waardoor relatief het aantal functies op een hoger niveau zijn 

afgenomen. 

 In de grootschalige gebureaucratiseerde industrie is de constante significant kleiner 

geworden, waardoor iedereen die in deze sector werkzaam is de kans op het overstijgen van een 

gegeven functieniveau zag afnemen. Zowel de werknemers met een hoog onderwijsniveau als 

met een laag onderwijsniveau hebben in 1985 een kleinere kans op het bereiken van een hoog 

functieniveau dan in 1981 en ondervinden de gevolgen van het toegenomen aanbod van hoger 

opgeleiden. 

 In de professionele dienstverlening zien we zowel een daling van de constante als een 

regradatie van de functiestructuur. De daling in de constante is groter dan de verandering in de 

coëfficiënten bij de variabelen die aangeven welke functieniveaus met elkaar worden 

vergeleken. Hierdoor zijn de kansen op een hoog functieniveau, met uitzondering van 

functieniveau zeven, gedaald. Er is derhalve in deze sector sprake van verdringing. De daling in 

                                                      
5
 Mogelijk is dit een gevolg van de geringere aantallen op sectorniveau. 
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de kans een gegeven functieniveau te overstijgen heeft zich niet op elk functieniveau even sterk 

voorgedaan. Verdringing heeft zich met name op de lagere functieniveaus voorgedaan. In de 

laagste functies is de kans een gegeven functieniveau te overstijgen het sterkst gedaald. Door 

deze verandering in de functiestructuur ondervinden vooral personen met een laag 

onderwijsniveau de gevolgen van verdringing. Op de laagste functieniveaus hebben zij in 

versterkte mate concurrentie gekregen van personen met een hoger onderwijsniveau. 

 In twee sectoren is sprake van een toename van de kans een hoger functieniveau te 

bereiken. Zowel in de kleinschalige handel en dienstverlening als in de bureaucratische 

dienstverlening is de kans een hoog functieniveau te bereiken gestegen. In beide sectoren is dit 

een gevolg van een regradatie van de functiestructuur, terwijl er geen verandering is in de 

constante of het effect van onderwijsniveau. Dit resultaat is, althans voor Nederland, nieuw en 

opmerkelijk. Het werpt een ander licht op de verdringings- en onderbenuttingsanalyses die tot 

dusver zijn gedaan. Er is niet alleen sprake van verdringing maar gelijktijdig van substitutie.  

 Dit resultaat met betrekking tot de analyse van verdringing komt grotendeels overeen 

met hypothese 2. Van de drie sectoren waar zich verdringing heeft voorgedaan zijn er twee 

sectoren met een hoge prijs van controle, te weten de grootschalige gebureaucratiseerde 

industrie en de professionele dienstverlening. In deze twee sectoren is verdringing een gevolge 

van een verandering in de constante en derhalve waarschijnlijk een gevolge van een andere 

selectie door werkgevers. In de klassiek kapitalistische industrie is verdringing een gevolg van 

de degradatie van de functiestructuur en niet zozeer een gevolg van een verandering in de 

selectie. 

 In twee sectoren heeft zich geen verandering in de allocatie voorgedaan. Deze sectoren 

zijn de traditionele primaire sector en de concurrerende industrie met geschoolde werknemers. 

Het resultaat voor de traditionele primaire sector is overeenkomstig de verwachting. In de 

concurrerende industrie met geschoolde werknemers werden echter wel enig veranderingen 

verwacht maar kleiner dan in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie en de professionele 

dienstverlening. Misschien is de periode van onderzoek tekort geweest om uitsluitsel te geven. 

 In twee sectoren is sprake geweest van substitutie. Zowel in de kleinschalige handel en 

dienstverlening als in de bureaucratische dienstverlening is de kans op een hoog functieniveau 

met een bepaald onderwijsniveau toegenomen. In beide sectoren is dat een gevolg geweest van 

een regradatie van de functiestructuur. In de selectie van werknemers is geen verandering 

opgetreden. Het resultaat met betrekking tot de bureaucratische dienstverlening wijkt af van de 

verwachting. In deze sector is, gezien de prijs van controle, in tegenstelling tot hetgeen werd 

verwacht geen verandering in de selectie opgetreden. 

 De hier gepresenteerde resultaten zijn nieuw en enigszins opmerkelijk. Huijgen, 

Riesewijk en Conen (1983) en Huijgen (1989) besteden wel ruime aandacht aan veranderingen 

in de  functiestructuur in verschillende bedrijfstakken, maar hun analyses met betrekking tot 

verdringing en onderbenutting blijft beperkt tot de gehele arbeidsmarkt. Uit de hier 

gepresenteerde analyse blijkt dat de veranderingen in allocatie tussen de sectoren verschillen. 

Verdringing doet zich niet overal en niet in even sterke mate voor. Er zijn duidelijke verschillen 

tussen de sectoren, die met het in hoofdstuk 3 ontwikkelde allocatiemodel voor een belangrijk 

deel kunnen worden verklaard. Een aanbodoverschot op de arbeidsmarkt heeft niet in elke 

sector dezelfde gevolgen. Dit is een sterke aanwijzing dat er niet sprake is van één arbeidsmarkt, 
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maar dat er deelmarkten zijn aan te wijzen waar de allocatie verschillend tot stand komt en die 

slechts in beperkte mate op elkaar reageren. 

 Verder valt op te merken dat de hier gepresenteerde uitkomsten afwijken van hetgeen 

Huijgen (1989) heeft gevonden. Deze verschillen worden niet alleen veroorzaakt doordat wij 

een onderscheid naar sectoren hebben aangebracht maar ook doordat Huijgen in zijn analyses 

van verdringing en onderbenutting niet constant heeft gehouden op functiestructuur. Hij kan 

derhalve geen onderscheid maken tussen een veranderd effect van onderwijsniveau en een 

verandering in de functiestructuur. Hij constateert slechts de resultante van beide effecten. Het 

onderscheid tussen sectoren en het scheiden van een veranderd effect van onderwijsniveau en 

een verandering in de functiestructuur laten een genuanceerder beeld zien. 

 De analyses van Teulings (1990a) laten zien dat zoekduren voor beroepen afhangen van 

de conjuncturele ontwikkeling en dat de veranderingen in de zoekduren per beroepsgroep 

verschilt. Het opmerkelijke aan onze resultaten is dat verdringing beperkt blijft tot enkele 

sectoren van de arbeidsmarkt. In twee sectoren is zelfs sprake van substitutie. Niet in elke sector 

spelen dezelfde processen zich af. Wij denken dat die verschillen grotendeels verklaard kunnen 

worden uit de verschillen tussen arbeidsrelaties tussen werkgevers en werknemers. Afhankelijk 

van de meetbaarheid van de produktiviteit worden deze relaties anders vorm gegeven. 

Verdringing heeft vooral een kans als de produktiviteit slecht meetbaar is, en de prijs van 

controle derhalve hoog is en de noodzaak een vertrouwensrelatie op te bouwen groot is. 

 Deze resultaten laten zien dat er op veel kleinere schaal sprake is van verdringing en 

onderbenutting dan werd gedacht
6
. De toenemende inspanning om het onderwijsniveau van 

werklozen op te vijzelen en hen op deze manier aan een baan te helpen, komt hierdoor in een 

ander daglicht te staan. Het verhogen en/of verbeteren van het onderwijsniveau van werklozen 

leidt niet per se tot een verdergaande onderbenutting, maar is grotendeels noodzakelijk om in de 

toenemende regradatie van de functiestructuur te voorzien. Deze uitkomsten zijn niet in 

overeenstemming met hetgeen Huijgen heeft gevonden, maar ondersteunen wel de resultaten 

van Wielers en Glebbeek (1990). Zij vonden een positief verband tussen de 

automatiseringsgraad van bedrijven en een toename in het onderwijsniveau van de werknemers 

van deze bedrijven. 

Alhoewel er geen veranderingen zijn in het effect van onderwijsniveau, zien we wel 

veranderingen in het effect van opleidingsrichting. We zien dat personen met een technische 

opleiding ten opzichte van personen met een algemene opleiding grotere kansen op een hoog 

functieniveau hebben gekregen in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie. Personen met 

een administratieve opleiding hebben grotere kansen gekregen in vier van de zeven sectoren. 

Deze sectoren zijn: de concurrerende industrie met geschoolde werknemers, de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie, de professionele dienstverlening en de bureaucratische 

dienstverlening. In tegenstelling tot hetgeen we voor de arbeidsmarkt als geheel vonden, vinden 

we geen verschillen in kansen voor personen met een verzorgende opleiding ten opzichte van 

                                                      
6
 Een nadere bestudering van de resultaten van Huijgen (1989) doet vermoeden dat de effecten van 

verdringing zijn overschat. De hercodering van het onderwijsniveau van 1977 volgens de definitie van de 

volkstelling naar die van de SOI is waarschijnlijk niet zonder fouten gebeurd. Zie hiervoor ook de 

opmerkingen van Huijgen (1989, pagina 82). Ook de aantallen werknemers in loondienst waarvan zowel 

het functieniveau als het onderwijsniveau bekend is in 1977 verschillen tussen de publikaties van 1983 en 

1989, namelijk 3.749.300 versus 4.300.200. 
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personen met een algemene opleiding. De toename van de kansen op het bereiken van een hoog 

functieniveau voor personen met een verzorgende opleiding voor de arbeidsmarkt als geheel is 

derhalve veroorzaakt door een toename van het aandeel van de professionele dienstverlening in 

de werkgelegenheid. In overeenstemming met de analyses voor de arbeidsmarkt als geheel blijkt 

dat de relatieve toename van het aantal personen met een administratieve opleiding geen 

negatieve gevolgen heeft voor de kansen op een hoog functieniveau. 

 Het verschil in effect van leeftijd dat voor de gehele arbeidsmarkt is gevonden, vinden 

we alleen terug in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie. In de overige zes sectoren zijn 

er tussen 1981 en 1985 geen veranderingen in het effect van leeftijd opgetreden. De vervanging 

van ouderen door jongeren is derhalve niet in elke sector even sterk opgetreden. 

 De relatieve positie van gehuwde mannen ten opzichte van niet-gehuwde mannen is 

alleen veranderd in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie. Opmerkelijk is wel dat hun 

positie in deze sector verslechterd is. Dit is in tegenspraak met de verwachting. 

 De relatieve positie van niet-gehuwde vrouwen ten opzichte van niet-gehuwde mannen 

is alleen verslechterd in de kleinschalige handel en dienstverlening. Deze verslechtering is niet 

in overeenstemming met de verwachting. Op basis van het theoretisch model kan geen 

onderscheid worden gemaakt tussen niet-gehuwde mannen en niet-gehuwde vrouwen, maar een 

eventuele verslechtering van de positie van niet-gehuwde vrouwen ten opzichte van niet-

gehuwde mannen zou eerder worden verwacht in sectoren met een hoge prijs van controle. We 

vinden in de sectoren met een hoge prijs van controle echter geen verandering. De enige 

verandering die is gevonden vindt plaats in een sector met een lage prijs van controle. We 

komen hierop terug als de veranderingen tussen 1981 en 1985 voor mannen en vrouwen 

afzonderlijk worden geanalyseerd. 

 De relatieve positie van gehuwde vrouwen ten opzichte van niet-gehuwde mannen is in 

geen van de sectoren veranderd. Evenals voor de gehele arbeidsmarkt vinden we geen 

significante verschillen in de relatieve positie van gehuwde vrouwen tussen 1981 en 1985. 

 Zoals verwacht is er geen verandering opgetreden in het effect van bedrijfsomvang op 

de kans een gegeven functieniveau te overstijgen. De enige uitzondering hierop is het effect van 

bedrijven met 100 of meer werknemers in de kleinschalige handel en dienstverlening. Dit effect 

is afgenomen. 

 Als we de kleinschalige handel en dienstverlening nader beschouwen, zien we dat in 

deze sector zowel een regradatie van de functiestructuur is opgetreden als een verminderd effect 

van bedrijven met 100 of meer werknemers. Dit zou kunnen duiden op een veranderde 

samenstelling van deze sector, waardoor de prijs van controle binnen deze sector is veranderd. 

Het aandeel van de grote bedrijven is tussen 1981 en 1985 toegenomen van 29,9% naar 32,0%, 

het aandeel van de middelgrote bedrijven is gedaald van 36,9% naar 33,8% en het aandeel van 

de kleine bedrijven is toegenomen van 33,2% naar 34,2% (zie tabellen 5.1 en 5.2). 
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6.3 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is de uit het allocatiemodel afgeleide hypothese 2 omtrent verdringing getoetst. 

De hypothese luidt: 

 

Hypothese 2: 

 

verdringing zal bij werkgevers met een relatief hoge prijs van controle eerder en 

sterker voorkomen dan bij werkgevers met een relatief lage prijs van controle. 

 

Alvorens deze hypothese te toetsen is eerst voor de arbeidsmarkt als geheel nagegaan of er 

inderdaad tussen 1981 en 1985 sprake is van verdringing. Uit de analyses die gedaan zijn voor 

de arbeidsmarkt als geheel blijkt inderdaad dat in de periode van onderzoek verdringing zich 

heeft voorgedaan. Het blijkt dat het effect van onderwijsniveau op de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen is gedaald. Ook de constante is tussen 1981 en 1985 gedaald, 

waardoor voor iedereen de kans een hoog functieniveau te bereiken gedaald is. Daarnaast is er 

sprake van een regradatie van de functiestructuur. De regradatie van de functiestructuur is echter 

onvoldoende om de daling in de kans als gevolg van een verminderd effect van onderwijsniveau 

en de daling van de constante te compenseren, zodat er inderdaad sprake is van verdringing. In 

1985 had iemand met een bepaald onderwijsniveau kleinere kansen een hoog functieniveau te 

bereiken dan in 1981. 

 Als tweede stap in de analyse zijn de verschillen in allocatie tussen 1981 en 1985 

binnen de sectoren geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat zich niet in elke sector verdringing 

heeft voorgedaan. In twee sectoren, de kleinschalige handel en dienstverlening en de 

bureaucratische dienstverlening, is er in 1985 zelfs sprake van grotere kansen een hoog 

functieniveau te bereiken, gegeven het onderwijsniveau, dan in 1981. In deze sectoren is sprake 

van substitutie. 

 Verdringing doet zich voor in de klassiek kapitalistische industrie als gevolg van een 

degradatie van de functiestructuur. In de grootschalige gebureaucratiseerde industrie blijkt dat 

voor iedereen de kansen een hoog functieniveau te bereiken in even grote mate is gedaald. In de 

professionele dienstverlening doet verdringing zich met name voor op de laagste functieniveaus. 

 In de traditionele primaire sector en de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers zijn er tussen 1981 en 1985 geen veranderingen in de allocatie opgetreden. 

 Deze resultaten zijn grotendeels in overeenstemming met de uit het allocatiemodel 

afgeleide hypothese 2. Een verandering in de selectie van werknemers is met name 

geconstateerd in sectoren met een relatief hoge prijs van controle, te weten de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie en de professionele dienstverlening. De belangrijkste uitzondering 

betreft de bureaucratische dienstverlening waar in tegenstelling tot de verwachting geen 

verandering in de selectie is opgetreden. 

 In het volgende hoofdstuk zullen de laatste 3 hypothesen worden getoetst. In dat 

hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen. Tevens zal 

in dat hoofdstuk worden ingegaan op de verandering in allocatie bij de mannen en bij de 

vrouwen. 
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Tabel 6.1Verschillen in coëfficiënten van het "logit-

continuation-ratio" model ter verklaring van de kans een 

gegeven functieniveau te overstijgen tussen 1981 en 1985 voor 

de gehele arbeidsmarkt. 

Variabelen Verschillen 1985-1981
a)
 

 (|t-waarden ) 

Constante -0,63* 

 (4,28) 

Functieniveau 1 - 

 versus 2 en hoger (-) 

Functieniveau 2 0,05 

 versus 3 en hoger (1,24) 

Functieniveau 3 0,03 

 versus 4 en hoger (0,73) 

Functieniveau 4 0,40* 

 versus 5 en hoger (8,33) 

Functieniveau 5 0,09 

 versus 6 en 7 (1,53) 

Functieniveau 6 0,42* 

 versus 7 (5,68) 

Onderwijsniveau  -0,06* 

 (2,78) 

Algemene opleiding - 

 (-) 

Technische 0,00 

 Opleiding (0,11) 

Administratieve 0,17* 

 Opleiding (3,70) 

Verzorgende  0,15* 

 Opleiding (3,30) 

Leeftijd 0,03* 

 (3,63) 

Leeftijd kwadraat -2,80* 

 (10
-3

) (2,71) 

Niet-gehuwde man - 

  (-) 

Gehuwde man 0,07 

 (1,68) 

Niet-gehuwde vrouw -0,08 

 (1,61) 

Gehuwde vrouw -0,07 

 (1,13) 

Bedrijfsomvang - 

 <10 (-) 

Bedrijfsomvang -0,04 

 10 - < 100 (0,95) 

Bedrijfsomvang -0,07 

  100 (1,88) 

N 1981 = 24686  

N 1985 = 23712  
a)

 * = p < 0,05  

Bron: CBS, Arbeidskrachtentellingen 1981 en 1985, eigen berekening 
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Tabel 6.2Verschillen in coëfficiënten van de "logit-continuation-ratio" modellen ter verklaring van de kans een gegeven functieniveau te overstijgen 

tussen 1981 en 1985 voor de zeven sectoren afzonderlijk 

Verschillen 1985-1981
a)
 

(|t-waarden|) 

Variabele Traditionele 

primaire sector  

Klassiek 

kapitalistische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en 

dienstver lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra 

tiseerde 

industrie 

Bureaucratische 

dienstverlening 

Proffessionele 

dienstverlening 

Constante -0,12 -0,52 -0,21 -0,27 -1,36* -0,34 -0,87* 

 (0,10) (0,94) (0,66) (0,73) (2,70) (0,62) (2,47) 

Functieniveau 1 - - - - - - - 

 versus 2 en 

hoger 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 0,32 -0,03 0,06 0,06 -0,07 -0,07 0,18 

 versus 3 en 

hoger 

(0,69) (0,24) (0,84) (0,61) (0,67) (0,34) (1,42) 

Functieniveau 3 -0,32 0,07 0,38* -0,07 -0,12 0,21 0,26* 

 versus 4 en 

hoger 

(0,60) (0,49) (4,10) (0,72) (1,16) (1,26) (2,26) 

Functieniveau 4 -1,12 -0,18 0,45* 0,19 0,03 0,22 0,24* 

 versus 5 en 

hoger 

(1,28) (1,04) (4,13) (1,67) (0,28) (1,26) (1,98) 

Functieniveau 5 -1,03 -0,57* 0,29* -0,03 -0,04 0,44* 0,31* 

 versus 6 en 7 (1,44) (2,58) (2,06) (0,21) (0,31) (2,11) (2,31) 

Functieniveau 6 -0,03 -0,56 -0,13 -0,42 0,33 0,38 0,96* 

 versus 7 (0,02) (1,35) (0,47) (1,57) (1,36) (1,52) (6,31) 

Onderwijsniveau 0,11 0,05 -0,07 0,01 -0,07 -0,11 -0,08 

 (0,51) (0,58) (1,46) (0,24) (1,34) (1,81) (1,79) 

Algemene 

opleiding 

- - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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Technische 0,01 -0,13 -0,12 0,04 0,23* -0,01 -0,02 

 opleiding (0,02) (0,92) (1,35) (0,45) (2,13) (0,06) (0,15) 

Administratieve -0,12 -0,04 -0,05 0,33* 0,35* 0,35* 0,35* 

 opleiding (0,20) (0,22) (0,58) (2,29) (2,43) (2,90) (3,07) 

Verzorgende -0,52 0,13 0,05 0,28 0,04 0,18 0,13 

 opleiding (1,16) (0,59) (0,56) (1,56) (0,25) (1,34) (1,39) 

Leeftijd -0,02 0,03 0,02 -0,01 0,06* 0,00 0,03 

 (0,30) (0,95) (1,01) (0,39) (2,41) (0,05) (1,66) 

Leeftijd 

kwadraat 

4,90 -2,10 -1,60 2,80 -6,00* 0,40 -3,30 

 (10
-3

) (0,60) (0,56) (0,68) (1,07) (2,00) (0,13) (1,42) 

Niet-gehuwde 

man 

- - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwde man -0,08 0,06 0,09 0,12 -0,21* 0,11 0,08 

 (0,25) (0,39) (0,94) (1,29) (1,96) (0,82) (0,77) 

Niet-gehuwde 

vrouw 

0,60 -0,27 -0,26* -0,11 0,00 -0,02 -0,15 

 (0,91) (1,29) (2,54) (0,66) (0,02) (0,13) (1,39) 

Gehuwde vrouw -0,30 0,10 0,02 -0,16 -0,07 -0,09 -0,05 

 (0,42) (0,39) (0,15) (0,75) (0,34) (0,44) (0,39) 

Bedrijfsomvang - - - - - - - 

 <10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsomvang -0,40 -0,17 -0,10 -0,07 0,14 0,03 0,12 

 10 - < 100 (1,33) (0,97) (1,38) (0,77) (0,49) (0,12) (1,35) 

Bedrijfsomvang -0,13 -0,31 -0,19* -0,06 0,31 0,03 0,13 

  100 (0,38) (1,82) (2,55) (0,68) (1,13) (0,14) (1,54) 

N 1981 = 24686 714 1911 5331 4621 3274 2748 6087 

N 1985 = 23712 745 1625 5034 3884 3046 2839 6539 
a)
 * = p < 0,05        

Bron: CBS Arbeidskrachtentellingen 1981 en 1985, eigen berekening 
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7 DE ALLOCATIE VAN MANNEN EN VROUWEN 
 

7.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de hypothesen 3a, 3b, 4 en 5 omtrent de verschillen in allocatie en 

verschillen in verdringing tussen mannen en vrouwen getoetst. De toetsing vindt in meerdere 

stappen plaats. In eerste instantie worden de verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen 

op de gehele arbeidsmarkt geanalyseerd. De tweede stap die wordt gemaakt is het vergelijken 

van de verschillen tussen mannen en vrouwen binnen de sectoren. In de derde en laatste stap 

worden de veranderingen in de allocatie van mannen en in die van vrouwen tussen 1981 en 

1985 geanalyseerd. Daartoe wordt eerst voor de arbeidsmarkt als geheel naar de veranderingen 

bij mannen en bij vrouwen gekeken en vervolgens worden deze veranderingen binnen de zeven 

sectoren geanalyseerd. 

 

7.2 VERSCHILLEN IN ALLOCATIE TUSSEN MANNEN EN VROUWEN 

De verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen worden in twee stappen geanalyseerd. In 

de eerste stap worden de uitkomsten voor de gehele arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen 

afzonderlijk met elkaar vergeleken. Deze eerste stap betreft de toetsing van hypothese 3a en van 

hypothese 4. Hypothesen 3a en 4 luiden: 

 

Hypothese 3a: 

 

gehuwde mannen hebben een betere positie op de arbeidsmarkt dan niet-gehuwde 

mannen en niet-gehuwde vrouwen, die op hun beurt een betere positie hebben 

dan gehuwde vrouwen. 

 

Hypothese 4: 

 

hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn met een hoog opgeleide man hechten 

relatief meer waarde aan de status van een baan dan aan de beloning, terwijl hoog 

opgeleide vrouwen gehuwd met een laag opgeleide man, ongehuwde vrouwen en 

laag opgeleide gehuwde vrouwen relatief meer waardering hechten aan de 

beloning dan aan de status van een baan. 

 

In de tweede stap worden per sector de verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen 

geanalyseerd. In deze stap wordt hypothese 3b getoetst. Tevens wordt teruggekomen op 

hypothese 4. Hypothese 3b luidt: 
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Hypothese 3b: 

 

het verschil in arbeidsmarktpositie tussen gehuwde mannen, ongehuwde mannen, 

ongehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen is het grootst bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle en het kleinst bij werkgevers met een lage prijs van 

controle. 

 

In beide stappen zijn steeds dezelfde variabelen in de schattingsmodellen opgenomen. Deze 

variabelen zijn onderwijsniveau, opleidingsrichting, gehuwd zijn, leeftijd, leeftijd in het 

kwadraat, bedrijfsomvang en de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn. Met 

betrekking tot de effecten van de variabelen op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen 

hebben we dezelfde verwachtingen als voor het model dat voor mannen en vrouwen 

gezamenlijk is geschat. De interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn verdient echter nog 

enige aandacht. 

 De interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn is in de schattingsmodellen 

opgenomen om hypothese 4 te toetsen. Er zijn geen gegevens bekend van partners en het is dus 

niet mogelijk onderscheid te maken tussen hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn met hoog 

opgeleide mannen en hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn met laag opgeleide mannen. 

Door het opnemen van de interactie kan wel een onderscheid worden gemaakt tussen hoog en 

laag opgeleide gehuwde vrouwen en tussen hoog en laag opgeleide ongehuwde vrouwen. 

Zolang het aandeel van de hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn met laag opgeleide mannen 

niet groot is kunnen we de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn beschouwen als het 

gewenste onderscheid. Aan deze voorwaarde lijkt te zijn voldaan. Dessens, Jansen en Ultee 

(1990), Sixma en Ultee (1983) en De Hoog (1979) tonen voor Nederland aan dat mannen en 

vrouwen qua onderwijsniveau voornamelijk homogaam huwen. Dit wil zeggen dat het 

merendeel van de hoog opgeleide vrouwen gehuwd zijn met hoog opgeleide mannen en laag 

opgeleide vrouwen voor het merendeel gehuwd zijn met laag opgeleide mannen. Kalmijn 

(1991) toont hetzelfde aan voor de Verenigde Staten van Amerika. 

 Met betrekking tot de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn verwachten we 

zowel voor mannen als voor vrouwen een positief effect aan te treffen. De redenen hiervoor 

verschillen echter. Op basis van hypothese 3a is te verwachten dat gehuwde mannen een betere 

positie op de arbeidsmarkt hebben dan niet-gehuwde mannen. Het is dan ook te verwachten dat 

gehuwde mannen met een gegeven onderwijsniveau grotere kansen hebben op het bereiken van 

een hoog functieniveau dan niet-gehuwde mannen. Dit voordeel van gehuwde mannen ten 

opzichte van niet-gehuwde mannen is vooral te verwachten als de prijs van controle hoog is en 

er vertrouwensrelaties in het geding zijn. Het voordeel van mannen is derhalve in de hogere 

functieniveaus groter dan in de lagere functieniveaus. We mogen derhalve een positief effect 

verwachten van de interactie tussen onderwijs en gehuwd zijn voor mannen. 

 Op basis van dezelfde redenering zou men een negatief effect verwachten van de 

interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn op de kans een hoog functieniveau te bereiken 

voor vrouwen. We verwachten echter het tegenovergestelde effect te zullen vinden vanwege het 

gestelde in hypothese 4. Volgens deze hypothese hechten hoog opgeleide gehuwde vrouwen 

relatief meer waardering aan de status en minder aan de beloning van een baan dan laag 

opgeleide gehuwde vrouwen en niet-gehuwde vrouwen. Als hoog opgeleide gehuwde vrouwen 
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geen baan met voldoende status kunnen vinden trekken ze zich terug van de arbeidsmarkt. Laag 

opgeleide gehuwde vrouwen en niet-gehuwde vrouwen zullen een baan met minder status 

accepteren omdat ze het loon meer nodig hebben. Derhalve verwachten we dat het effect van 

onderwijsniveau op de kans een hoog functieniveau te bereiken ook voor gehuwde vrouwen 

groter zal zijn dan voor niet gehuwde vrouwen. 

Met betrekking tot de verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen in de analyses 

voor de arbeidsmarkt als geheel verwachten we op basis van hypothese 3a dat vrouwen, 

gegeven het onderwijsniveau, kleinere kansen hebben op het bereiken van een hoog 

functieniveau dan mannen. 

 Deze verwachting impliceert niet noodzakelijkerwijs dat het effect van onderwijsniveau 

op de kans een hoog functieniveau te bereiken voor vrouwen kleiner is dan voor mannen. Er 

doen zich dezelfde complicaties voor als bij de analyses naar verdringing. Zowel het effect van 

onderwijsniveau, de constante, als de coëfficiënten bij de variabelen die aangeven welke 

functieniveaus met elkaar worden vergeleken moeten in ogenschouw worden genomen. Een 

vergelijking van deze drie effecten geeft uitsluitsel of vrouwen, gegeven een bepaald 

onderwijsniveau, kleinere kansen op het bereiken van een hoog functieniveau hebben dan 

mannen. 

Op voorhand zijn er geen overwegingen te geven of er tussen mannen en vrouwen 

verschillen in effecten zijn van de verschillende opleidingsrichtingen op de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen  

Met betrekking tot leeftijd verwachten we dat het kromlijnige effect (zie hoofdstuk 

5.2.2) voor mannen groter zijn dan voor vrouwen. 

 Deze verwachting wordt door twee overwegingen ingegeven. In de eerste plaats 

verwachten we dat werkgevers een voorkeur hebben voor mannen boven vrouwen. Bij gelijke 

produktieve kenmerken zal de voorkeur uitgaan naar mannen en derhalve zal het effect van 

leeftijd voor mannen groter zijn dan voor vrouwen. In de tweede plaats is bekend dat vrouwen 

hun betaalde loopbaan vaker onderbreken dan mannen. Leeftijd is derhalve een betere indicator 

voor ervaring en daarmee voor produktiviteit voor mannen dan voor vrouwen, met als gevolg 

dat het effect van leeftijd voor mannen groter zal zijn dan voor vrouwen. 

Op basis van hypothese 3a verwachten we dat het effect van gehuwd zijn positief is 

voor mannen en negatief voor vrouwen. 

Zowel voor mannen als voor vrouwen is een positief effect van bedrijfsomvang te 

verwachten. Op voorhand kan echter niet worden aangegeven of het effect voor mannen groter 

is dan voor vrouwen. Op basis van het gegeven dat vrouwen met name in middelgrote bedrijven 

betere kansen hebben (Villemez en Bridges, 1988; Barth, Cordes en Haber, 1987) wordt eerder 

een verschil verwacht in het effect van middelgrote bedrijven ten gunste van vrouwen en voor 

grote bedrijven ten gunste van mannen. 

Omdat verwacht wordt dat de interactie tussen onderwijsniveau en het gehuwd zijn 

zowel voor mannen als voor vrouwen een positief effect heeft kan op voorhand geen uitspraak 

worden gedaan over de richting van het verschil. 

De resultaten van de schattingsmodellen voor mannen en vrouwen afzonderlijk voor de 

gehele arbeidsmarkt staan vermeld in tabel 7.1, voor 1981, en in tabel 7.2, voor 1985. Alvorens 

in te gaan op de verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen zullen we eerst ingaan op de 
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vraag in hoeverre de resultaten in overeenstemming zijn met de verwachtingen en analyses voor 

mannen en vrouwen te zamen (zie hoofdstuk 5). 

 Uit de tabellen 7.1 en 7.2 blijkt dat voor mannen vrijwel alle variabelen het verwachte 

effect hebben
1
. Het onderwijsniveau verhoogt voor mannen significant de kans een hoog 

functieniveau te bereiken. 

 Mannen met een algemene of verzorgende opleiding hebben zowel in 1981 als in 1985 

grotere kansen op het bereiken van een hoog functieniveau dan mannen met een technische of 

administratieve opleiding. 

 Leeftijd heeft het verwachte positieve effect en leeftijd in het kwadraat het verwachte 

negatieve effect. 

 Het gehuwd zijn heeft voor mannen in 1981 een significant negatief effect op de kans 

een gegeven functieniveau te overstijgen. In 1985 is het effect niet significant. Dit lijkt in 

tegenspraak met de verwachting dat gehuwde mannen betere kansen op een hoog functieniveau 

hebben dan niet-gehuwde mannen. We zien echter dat, volgens verwachting, zowel in 1981 als 

in 1985 de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn voor mannen positief is. Als we 

deze twee effecten samen nemen, zien we dat er tussen laag opgeleide gehuwde en niet-

gehuwde mannen geen verschil is in kansen een gegeven functieniveau te overstijgen, maar dat 

hoog opgeleide gehuwde mannen grotere kansen hebben een hoog functieniveau te bereiken dan 

hoog opgeleide niet-gehuwde mannen. Dit effect komt overeen met de verwachting. 

 Bedrijfsomvang heeft tegen de verwachting in, in 1981 geen effect op de kans van 

mannen een hoog functieniveau te bereiken. In 1985 is zelfs de kans voor mannen die in grote 

bedrijven werken (meer dan honderd werknemers) kleiner dan mannen die in middelgrote of 

kleine bedrijven werken. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat grote bedrijven meer 

hiërarchisch georganiseerd zijn dan kleine en middelgrote bedrijven. Vanwege de grotere 

hiërarchie in grote bedrijven is de verhouding tussen hoge en lage functies kleiner dan in 

middelgrote en kleine bedrijven, hetgeen de kans op een hoog functieniveau verlaagd. 

 De resultaten van de schattingsmodellen voor mannen zijn in overeenstemming met de 

verwachtingen zoals die zijn afgeleid uit het allocatiemodel. 

De schattingsresultaten van de modellen voor vrouwen zijn even hoopgevend als die 

van de schattingsmodellen voor mannen. Alle opgenomen variabelen laten een significant effect 

zien op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen. Er zijn geen verschillen tussen 1981 

en 1985 met betrekking tot de significantie en richting van de effecten in de schattingsmodellen 

voor vrouwen. 

 Het effect van onderwijsniveau op de kans een hoog functieniveau te bereiken is naar 

verwachting positief. 

 De coëfficiënten van de drie opleidingsrichtingen zijn negatief. Dit wijst erop dat 

vrouwen met een algemene opleiding betere kansen hebben een hoog functieniveau te bereiken 

dan vrouwen met een technische, administratieve of verzorgende opleiding. Vrouwen met een 

verzorgende opleiding hebben iets betere kansen dan vrouwen met een technische of 

administratieve opleiding. 

                                                      
1
 Zie voor een overzicht van de verwachte effecten hoofdstuk 5.2.2. 
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 Alhoewel leeftijd voor vrouwen een slechtere indicator is voor hun werkervaring dan 

voor mannen is ook bij vrouwen het effect van leeftijd positief en het effect van leeftijd in het 

kwadraat negatief op de kans een hoog functieniveau te bereiken. 

 Het gehuwd zijn heeft voor vrouwen het verwachte negatieve effect op de kans een 

hoog functieniveau te bereiken. De interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn is voor 

vrouwen naar verwachting positief. Gehuwde vrouwen hebben een groter voordeel van een 

hoog onderwijsniveau dan niet-gehuwde vrouwen. Dit bevestigt hypothese 4 die stelt dat hoog 

opgeleide gehuwde vrouwen meer belang hechten aan de status van een baan dan laag opgeleide 

gehuwde vrouwen en niet-gehuwde vrouwen. Het voordeel dat gehuwde vrouwen van een hoog 

onderwijsniveau hebben is zo groot dat zowel in 1981 als in 1985 gehuwde vrouwen met het 

hoogste onderwijsniveau een grotere kans hebben op het bereiken van een hoog functieniveau 

dan niet-gehuwde vrouwen met het hoogste onderwijsniveau
2
. 

 Het effect van bedrijfsomvang op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen is 

voor vrouwen zowel in 1981 als in 1985 positief. Dit duidt erop dat vrouwen in middelgrote en 

grote bedrijven een grotere kans hebben een hoog functieniveau te bereiken dan in kleine 

bedrijven. Dit effect is tegengesteld aan het effect dat voor mannen gevonden is. Een mogelijke 

verklaring voor het positieve effect van bedrijfsomvang op de kans een hoog functieniveau te 

bereiken is dat in grotere bedrijven met een personeelsafdeling minder gediscrimineerd wordt 

bij de selectie van vrouwen dan in kleine bedrijven. Ook is het mogelijk dat vrouwen in grotere 

bedrijven weliswaar een hoger functieniveau hebben dan in kleine bedrijven maar dat deze 

functies zogenaamde "dead-end-jobs" zijn (Tijdens, 1989). 

 Ook de schattingsresultaten van de modellen voor vrouwen afzonderlijk zijn 

overeenkomstig de verwachtingen zoals die uit het allocatiemodel zijn afgeleid (zie hoofdstuk 

5.2.1). 

Voor de toetsing van de verwachtingen omtrent de verschillen in allocatie tussen 

mannen en vrouwen moeten we naar de verschillen in coëfficiënten tussen de 

schattingsmodellen van mannen en vrouwen kijken. Bij de vergelijking van de 

schattingsmodellen van mannen en vrouwen zien we een aantal opmerkelijke verschillen. Het 

eerste dat opvalt is dat er geen verschil is tussen de constante in het model voor mannen en in 

dat voor vrouwen, terwijl het effect van onderwijsniveau op de kans een gegeven functieniveau 

te overstijgen voor mannen kleiner is dan voor vrouwen. Dit lijkt erop te duiden dat vrouwen 

met een bepaald onderwijsniveau grotere kansen hebben een hoog functieniveau te bereiken dan 

mannen. Het verschil in kans tussen mannen en vrouwen neemt toe met stijgen van het behaalde 

onderwijsniveau. 

 Als we echter kijken naar de coëfficiënten bij de variabelen die aangeven welke 

functieniveaus met elkaar worden vergeleken, zien we dat deze voor mannen groter zijn (dat wil 

zeggen minder negatief) dan voor vrouwen. De functiestructuur is voor vrouwen nadeliger dan 

die voor mannen. Vrouwen hebben een kleinere initiële kans een gegeven functieniveau te 

overstijgen dan mannen. Het verschil tussen de coëfficiënten bij de variabelen die aangeven 

                                                      
2
 In 1981 hebben gehuwde vrouwen een exp ( -0,77 ) = 0,46 maal zo grote kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen dan niet-gehuwde vrouwen. Deze kleinere kans wordt gecompenseerd door 

het behalen van het hoogste onderwijsniveau (exp (5 x 0,20 -0,77) = 1,25). In 1985 bedraagt het verschil 

tussen gehuwde en niet-gehuwde vrouwen exp ( -0,51 ) = 0,60 en voor gehuwde en niet-gehuwde 

vrouwen met het hoogste onderwijsniveau exp (5 x 0,12 - 0,51) = 1,09. 
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welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken loopt op vanaf functieniveau 2 versus 3 en 

hoger tot functieniveau 5 versus 6 en 7. Het verschil tussen de coëfficiënten bij functieniveau 6 

versus 7 is weer kleiner. Vrouwen hebben dus met name kleinere kansen een functie hoger dan 

niveau vijf te bereiken dan mannen. Het verschil in kans tussen mannen en vrouwen om 

functieniveau zes te overstijgen is aanzienlijk kleiner. Dit verschil is zowel in 1981 als in 1985 

gevonden. 

 Bij het bekijken van de verschillen in constante, de coëfficiënten bij de variabelen die 

aangeven welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken en het effect van onderwijsniveau 

te zamen, zien we dat laag opgeleide vrouwen kleinere kansen hebben dan laag opgeleide 

mannen een functie hoger dan niveau drie te bereiken. Echter hoog opgeleide vrouwen hebben 

een grotere kans dan hoog opgeleide mannen om een functie hoger dan niveau vijf of zes te 

bereiken. De verwachting dat vrouwen, gegeven een bepaald onderwijsniveau, kleinere kansen 

hebben dan mannen op het bereiken van een hoog functieniveau wordt dus slechts gedeeltelijk 

bevestigd. Alleen voor de laagste functieniveaus geldt dat vrouwen kleinere kansen hebben deze 

te overstijgen dan mannen. Voor de hoogste functieniveaus hebben, met name hoog opgeleide 

vrouwen, geen kleinere kansen dan mannen deze functies te overstijgen. 

 Gezien het kleinere effect van onderwijsniveau op de kans een hoog functieniveau te 

bereiken voor mannen dan voor vrouwen kunnen we concluderen dat mannen met een bepaald 

onderwijsniveau meer gespreid zijn over de verschillende functieniveaus dan vrouwen. Het 

kleinere effect is tegen intuïtief. Men zou verwachten dat als vrouwen gediscrimineerd worden 

men een kleiner effect van onderwijsniveau voor vrouwen dan voor mannen zou vinden en dat 

bij afwezigheid van discriminatie het effect gelijk aan elkaar zou zijn. Dat kleinere effect van 

onderwijsniveau wordt, voorzover mij bekend, altijd gevonden in loonvergelijkingen (zie 

Schippers, 1987; Van den Burg, 1992; en anderen). Het enige onderzoek mij bekend waar een 

groter effect van onderwijsniveau voor vrouwen dan voor mannen wordt gevonden betreft een 

onderzoek naar verschillen in beroepsprestige tussen mannen en vrouwen (Luijkx, Van Doorne-

Huiskes en Ultee, 1986a en 1986b). Misschien is het kleinere effect van onderwijsniveau voor 

mannen dan voor vrouwen een aanwijzing dat in het verleden verdringing zich sterker onder 

mannen dan onder vrouwen heeft voorgedaan. 

Zowel in 1981 als in 1985 hebben mannen met een technische, administratieve of 

verzorgende opleiding ten opzichte van mannen met een algemene opleiding grotere kansen op 

het bereiken van een hoog functieniveau dan vrouwen met een technische, administratieve of 

verzorgende opleiding ten opzichte van vrouwen met een algemene opleiding. Mannen met een 

gespecialiseerde opleiding werken een deel van het lagere effect van onderwijsniveau weg ten 

opzichte van vrouwen met een gespecialiseerde opleiding. Mannen met het hoogste 

onderwijsniveau houden echter kleinere kansen, als alleen naar het onderwijsdiploma wordt 

gekeken, op het bereiken van een hoog functieniveau dan vrouwen met het hoogste 

onderwijsniveau.  

Met betrekking tot leeftijd en leeftijd in het kwadraat is het opmerkelijk dat er geen 

verschil is tussen de effecten voor mannen en vrouwen. Alhoewel om verschillende redenen 

werd verwacht een sterker effect van leeftijd en leeftijd in het kwadraat voor mannen dan voor 

vrouwen aan te treffen is dit niet gevonden. Mannen en vrouwen die even oud zijn hebben, 

ceteris paribus, dezelfde kansen op het overstijgen van een gegeven functieniveau. Een 

mogelijke verklaring voor deze gelijke kansen is niet voorhanden. 
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Ondanks dat door het opnemen van de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn 

het effect van gehuwd zijn voor mannen is weggevallen (1985) of zelfs negatief is geworden 

(1981) is het verwachte positieve verschil in effect tussen mannen en vrouwen opgetreden. 

Gehuwde mannen hebben ten opzichte van niet-gehuwde mannen betere kansen op het bereiken 

van een hoog functieniveau dan gehuwde vrouwen ten opzichte van niet-gehuwde vrouwen. Dit 

is in overeenstemming met de verwachtingen. 

Er bestaat ook een verschil in effect van bedrijfsomvang op de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen tussen mannen en vrouwen. Mannen die werken in middelgrote of 

grote bedrijven hebben ten opzichte van mannen die werken in kleine bedrijven kleinere kansen 

op het bereiken van een hoog functieniveau dan vrouwen die werken in middelgrote en grote 

bedrijven ten opzichte van vrouwen die werken in kleine bedrijven. Op voorhand kon moeilijk 

worden aangegeven welke verschillen konden worden verwacht. Het voordeel dat vrouwen die 

in middelgrote bedrijven werken hebben ten opzichte van mannen die in middelgrote bedrijven 

werken is vaker aangetoond. Het is echter opmerkelijk dat dat voordeel ook bestaat in grote 

bedrijven. 

In het schattingsmodel voor 1981 is er een verschil in effect van de interactie tussen 

onderwijsniveau en gehuwd zijn tussen mannen en vrouwen. In 1985 is het verschil niet 

significant. Aangezien zowel voor mannen als voor vrouwen een positief effect werd verwacht 

was het niet mogelijk een uitspraak te doen of er een significant verschil op zou treden. Dat het 

verschil in 1981 te gunste van vrouwen is, is naast het optreden van het positieve effect van de 

interactie, een extra bevestiging van de uit het allocatiemodel afgeleide hypothese 4. 

De verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen over functieniveaus voor de 

arbeidsmarkt als geheel laten enkele opmerkelijke uitkomsten zien. Zo is het effect van 

onderwijsniveau op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen voor vrouwen groter dan 

voor mannen. Ook is het opmerkelijk dat er geen verschillen zijn gevonden in het effect van 

leeftijd en leeftijd in het kwadraat tussen mannen en vrouwen. Ondanks deze opmerkelijke 

resultaten worden de uit het theoretisch model afgeleide hypothesen 3a en 4 ondersteund. 

Hypothese 4 over het verschil in waardering van banen tussen hoog opgeleide gehuwde 

vrouwen aan de éne kant en laag opgeleide gehuwde vrouwen en niet-gehuwde vrouwen aan de 

andere kant wordt volledig bevestigd. Hypothese 3a over het verschil in kansen op een hoog 

functieniveau tussen mannen en vrouwen met een bepaald onderwijsniveau wordt gedeeltelijk 

bevestigd. Laag opgeleide vrouwen hebben kleinere kansen op een hoog functieniveau dan laag 

opgeleide mannen. Echter, hoog opgeleide vrouwen hebben ten minste evenveel kansen op het 

bereiken van een hoog functieniveau dan hoog opgeleide mannen. 

Voor de toetsing van hypothese 3b is het noodzakelijk te kijken naar verschillen in 

allocatie tussen mannen en vrouwen binnen de afzonderlijke sectoren. Dit is het onderwerp van 

de volgende paragraaf. 
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7.3 VERSCHILLEN IN ALLOCATIE TUSSEN MANNEN EN VROUWEN BINNEN DE 

AFZONDERLIJKE SECTOREN. 

In deze paragraaf staat de toetsing van hypothese 3b centraal. De hypothese luidt: 

 

Hypothese 3b: 

 

het verschil in arbeidsmarktpositie tussen gehuwde mannen, ongehuwde mannen, 

ongehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen is het grootst bij werkgever met een 

hoge prijs van controle en het kleinst bij werkgevers met een lage prijs van 

controle. 

 

Deze hypothese is getoetst door voor mannen en vrouwen afzonderlijk per sector de verdeling 

over de functieniveaus te schatten en de verschillen tussen de schattingsmodellen van mannen 

en vrouwen te analyseren. Zowel bij mannen als bij vrouwen zijn onderwijsniveau, 

opleidingsrichting, leeftijd, leeftijd in het kwadraat, gehuwd zijn, bedrijfsomvang en de 

interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn opgenomen als verklarende variabelen. De 

verwachte effecten van de variabelen zijn dezelfde als genoemd in hoofdstuk 5. Dit geldt zowel 

voor de afzonderlijke effecten als voor de te verwachten verschillen tussen sectoren. Ten 

aanzien van de verschillen in effecten tussen mannen en vrouwen worden dezelfde verschillen 

verwacht als in het eerste deel van dit hoofdstuk (paragraaf 7.2). Met betrekking tot de toetsing 

van hypothese 3b verwachten we dat de verschillen tussen mannen en vrouwen groter zijn in de 

professionele dienstverlening, de grootschalige gebureaucratiseerde industrie en de 

bureaucratische dienstverlening, sectoren met een hoge prijs van controle, dan in de klassiek 

kapitalistische industrie en de kleinschalige handel en dienstverlening, sectoren met een lage 

prijs van controle. 

 De resultaten voor mannen staan vermeld in tabel 7.3 (1981) en tabel 7.6 (1985). De 

resultaten voor vrouwen zijn te vinden in tabel 7.4 (1981) en tabel 7.7 (1985). De verschillen in 

allocatie tussen mannen en vrouwen blijken uit tabel 7.5 (1981) en tabel 7.8 (1985). 

 Alvorens over te gaan tot de bespreking van de verschillen in allocatie tussen mannen 

en vrouwen zullen eerst de uitkomsten voor mannen en vrouwen afzonderlijk worden 

besproken. Daarbij zal de nadruk liggen op de verschillen tussen niet-gehuwde mannen en 

gehuwde mannen en de verschillen tussen niet-gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen. Tevens 

zal worden nagegaan in hoeverre de uitkomsten voor mannen en vrouwen afzonderlijk in 

overeenstemming zijn met de verwachtingen zoals die in hoofdstuk 5 staan vermeld. De 

traditionele primaire sector blijft in de bespreking buiten beschouwing omdat in deze sector, 

met name voor vrouwen, het functieniveau moeilijk kan worden verklaard. Mogelijk is dit te 

wijten aan te kleine aantallen. 

 

7.3.1 De allocatie van mannen in de verschillende sectoren 

Het effect van onderwijsniveau op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen is voor 

niet-gehuwde mannen zowel in 1981 als in 1985 in elke sector positief. Het effect van 

onderwijsniveau op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen voor niet-gehuwde 

mannen is in beide jaren het grootst in de professionele dienstverlening en het kleinst in de 
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kleinschalige handel dienstverlening. Het effect van onderwijsniveau voor niet-gehuwde 

mannen stijgt evenwel niet overeenkomstig de veronderstelde prijs van controle. In beide jaren 

is het effect in de klassiek kapitalistische industrie groter dan verwacht en in de bureaucratische 

dienstverlening kleiner dan verwacht. 

 Het effect van onderwijsniveau op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen is 

voor gehuwde mannen meer in overeenstemming met de verwachtingen. Het effect van de 

interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn is in 1981 positief in de concurrerende 

industrie met geschoolde werknemers en in de bureaucratische dienstverlening. Het effect van 

onderwijsniveau is in 1981 voor gehuwde mannen in de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers groter dan verwacht. In 1985 is het effect van de interactie tussen onderwijsniveau 

en gehuwd zijn alleen positief in de concurrerende industrie met geschoolde werknemers. 

Hierdoor is het effect van onderwijsniveau voor gehuwde mannen in 1985 in de bureaucratische 

dienstverlening lager dan verwacht. 

 Zowel in 1981 als in 1985 is er geen zelfstandig effect van gehuwd zijn op de kans een 

gegeven functieniveau te overstijgen. Gehuwde mannen hebben derhalve in 1981 dezelfde 

kansen op het bereiken van een hoog functieniveau in de klassiek kapitalistische industrie, de 

kleinschalige handel en dienstverlening, de grootschalige gebureaucratiseerde industrie en de 

professionele dienstverlening als de niet-gehuwde mannen. In 1985
3
 is er ook geen verschil in 

kansen tussen niet-gehuwde en gehuwde mannen in de bureaucratische dienstverlening.  

 Gegeven een bepaald onderwijsniveau blijken er vrijwel geen verschillen te bestaan 

tussen niet-gehuwde en gehuwde mannen in kansen een gegeven functieniveau te overstijgen. 

De enige verschillen zijn in 1981 gevonden in de bureaucratische dienstverlening en in de 

concurrerende industrie met geschoolde werknemers. In 1985 zijn er alleen verschillen in de 

concurrerende industrie met geschoolde werknemers. Dit is in tegenspraak met hypothese 3b 

waarin gesteld werd dat de verschillen tussen niet-gehuwde mannen en gehuwde mannen groter 

zouden zijn in sectoren met een hoge prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs van 

controle. 

De resultaten met betrekking tot opleidingsrichting voor mannen komen grotendeels 

overeen met het in hoofdstuk vijf geschatte model voor mannen en vrouwen te zamen. Voor 

beide jaren zijn er evenwel afwijkingen. Zowel in 1981 als in 1985 hebben mannen met een 

algemene opleiding grotere kansen op het bereiken van een hoog functieniveau dan mannen met 

een gespecialiseerde opleiding
4
. De uitzonderingen in 1981 betreffen de effecten van een 

technische en administratieve opleiding in de klassiek kapitalistische industrie en de 

bureaucratische dienstverlening. Het effect van een technische opleiding is in 1981 in de 

klassiek kapitalistische industrie kleiner dan verwacht en in de bureaucratische dienstverlening 

groter dan verwacht. Het omgekeerde geldt voor het effect van een administratieve opleiding in 

1981. Dit effect is in 1981 in de klassiek kapitalistische industrie groter dan verwacht en in de 

                                                      
3
 In 1985 is er wel een verschil in kansen tussen niet-gehuwde mannen en gehuwde mannen als de 

interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn uit het model verwijderd wordt. Het verschil is echter in 

sectoren met een hoge prijs van controle niet groter dan in sectoren met een lage prijs van controle. 
4
 het positieve effect van een administratieve opleiding bij de kleinschalige handel en dienstverlening in 

1981 is niet significant evenals dat van een technische opleiding bij de bureaucratische dienstverlening in 

1981 en in 1985 en een verzorgende opleiding bij de concurrerende industrie met geschoolde werknemers 

in 1985. 
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bureaucratische dienstverlening kleiner dan verwacht. Het is opmerkelijk dat in 1985 mannen 

met een administratieve opleiding alleen bij de professionele dienstverlening kleinere kansen op 

een hoog functieniveau hebben dan mannen met een algemene opleiding. Verder zien we dat net 

als in 1981 mannen met een technische opleiding in de bureaucratische dienstverlening en 

mannen met een administratieve opleiding in de klassiek kapitalistische industrie grotere kansen 

op het bereiken van een hoog functieniveau hebben dan verwacht. 

Met betrekking tot de effecten van leeftijd en leeftijd in het kwadraat zien we dat deze 

zowel in 1981 als in 1985 de verwachte richting hebben. Leeftijd heeft voor mannen een positief 

effect op de kans een hoog functieniveau te bereiken en leeftijd in het kwadraat heeft het 

verwachte negatieve effect. In alle sectoren, met uitzondering van de concurrerende industrie 

met geschoolde werknemers in 1981, zien we het verwachte kromlijnige effect van leeftijd op 

de kans een gegeven functieniveau te overstijgen. Met betrekking tot de verwachte verschillen 

tussen de sectoren kunnen we opmerken dat deze in 1981 kleiner zijn dan verwacht. Daarnaast 

is het opmerkelijk dat het effect van leeftijd in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie in 

1981 kleiner is dan verwacht. In 1985 zijn er wel enige verschillen te bespeuren. Het effect van 

leeftijd is, overeenkomstig de verwachting, sterker in sectoren met een hoge prijs van controle, 

de professionele dienstverlening, de bureaucratische dienstverlening en de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie, dan in sectoren met een lage prijs van controle, de klassiek 

kapitalistische industrie. Het effect van leeftijd en leeftijd in het kwadraat is evenwel in de 

kleinschalige handel en dienstverlening in 1985 groter dan verwacht. 

Het effect van bedrijfsomvang binnen de sectoren is voor mannen in 1981 vrijwel 

afwezig. Alleen in de professionele dienstverlening wordt een positief effect gevonden van het 

werken bij middelgrote en grote bedrijven. In 1985 is er een negatief effect bij de kleinschalige 

handel en dienstverlening en een positief effect bij de professionele dienstverlening. Dat het 

effect van bedrijfsomvang positief is voor de professionele dienstverlening en negatief voor de 

kleinschalige handel en dienstverlening wordt mogelijk veroorzaakt door het verschil in prijs 

van controle tussen de sectoren. In hoofdstuk 5.2.2 is een uitgebreidere verklaring gegeven voor 

dit verschil. 

 De fit van de schattingsmodellen, zoals blijkt uit McFaddens pseudo R
2
, neemt tussen 

de sectoren toe met de veronderstelde prijs van controle. In sectoren met een hoge prijs van 

controle is het functieniveau van mannen beter te voorspellen dan in sectoren met een lage prijs 

van controle. De enige uitzondering hierop is zowel in 1981 als in 1985 de bureaucratische 

dienstverlening. Het functieniveau wordt in deze sector slechter voorspeld dan verwacht. 

Al met al kunnen we concluderen dat het allocatiemodel voor mannen zowel in 1981 als 

in 1985 redelijk voldoet. Op enkele uitzonderingen na worden de verwachte effecten 

teruggevonden. De uit het allocatiemodel afgeleide hypothese 1 dat werkgevers met een hoge 

prijs van controle meer waarde hechten aan indicatoren voor produktiviteit dan werkgevers met 

een lage prijs van controle wordt voor mannen afzonderlijk bevestigd. Echter hypothese 3b die 

zegt dat de verschillen tussen niet-gehuwde en gehuwde mannen groter zijn in sectoren met een 

hoge prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs van controle wordt niet ondersteund. 

De verschillen die zowel in 1981 als in 1985 zijn gevonden in de allocatie tussen niet-gehuwde 

en gehuwde mannen zijn niet in overeenstemming met de verwachting dat deze verschillen 

groter zouden zijn in sectoren met een hoge prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs 

van controle. 
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7.3.2 De allocatie van vrouwen in de verschillende sectoren 

De schattingsmodellen voor vrouwen, zoals blijkt uit tabellen 7.4 (1981) en 7.7 (1985) voldoen 

minder goed aan de verwachtingen van het allocatiemodel dan de schattingsmodellen voor 

mannen. Alhoewel het effect van onderwijsniveau op de kans een gegeven functieniveau te 

overstijgen voor niet-gehuwde vrouwen zowel in 1981 als in 1985 in elke sector positief is, 

zijn de verschillen in effecten tussen de sectoren niet geheel volgens de verwachting. In 1981 is 

voor de niet-gehuwde vrouwen het effect alleen in de professionele dienstverlening groter dan 

in de andere sectoren. Tussen de andere sectoren is er geen verschil in het effect van 

onderwijsniveau op de kans een hoog functieniveau te bereiken. In 1985 is voor de niet-

gehuwde vrouwen het effect van onderwijsniveau op de kans een gegeven functieniveau te 

overstijgen weliswaar het kleinst in de kleinschalige handel en dienstverlening en het grootst in 

de professionele dienstverlening, maar het effect is onverwacht groot in de klassiek 

kapitalistische industrie en in de concurrerende industrie met geschoolde werknemers. 

 Vanwege het positieve effect van de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn 

in 1981 in de bureaucratische dienstverlening en in de professionele dienstverlening is voor 

gehuwde vrouwen het effect van onderwijsniveau op de kans een hoog functieniveau te 

bereiken in deze twee sectoren sterker dan in de andere sectoren. Dit is beter in 

overeenstemming met de verwachtingen dan de uitkomsten voor niet-gehuwde vrouwen. Voor 

de gehuwde vrouwen in 1985 vinden we iets overeenkomstig. Vanwege het negatieve effect van 

de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn in de concurrerende industrie met 

geschoolde werknemers is in die sector het effect van onderwijsniveau op de kans een hoog 

functieniveau te bereiken voor gehuwde vrouwen beter in overeenstemming met de 

verwachtingen dan de resultaten voor niet-gehuwde vrouwen. Het effect van onderwijsniveau in 

de bureaucratische dienstverlening is in 1985 ook voor gehuwde vrouwen kleiner dan verwacht. 

 Het effect van gehuwd zijn is in 1981, zoals verwacht, negatief in de kleinschalige 

handel en dienstverlening, de bureaucratische dienstverlening en de professionele 

dienstverlening. In de overige sectoren is het effect afwezig. Het effect van gehuwd zijn is meer 

negatief in de bureaucratische dienstverlening en in de professionele dienstverlening. Derhalve 

kunnen we concluderen dat met uitzondering van de grootschalige gebureaucratiseerde industrie 

gehuwde vrouwen een kleinere kans hebben op het bereiken van een hoog functieniveau ten 

opzichte van niet-gehuwde vrouwen in sectoren met een hoge prijs van controle dan in sectoren 

met een lage prijs van controle. In 1985 vinden we vrijwel dezelfde effecten. Wel is het 

opmerkelijk dat in 1985 gehuwde vrouwen in de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers grotere kansen hebben op het bereiken van een hoog functieniveau dan niet-

gehuwde vrouwen. 

 Gegeven een laag onderwijsniveau blijken gehuwde vrouwen kleinere kansen te hebben 

op het bereiken van een hoog functieniveau dan niet-gehuwde vrouwen in 1981 in de 

kleinschalige handel en dienstverlening, de bureaucratische dienstverlening en de professionele 

dienstverlening. Het verschil in kansen op het bereiken van een hoog functieniveau tussen laag 

opgeleide gehuwde vrouwen en laag opgeleide niet-gehuwde vrouwen is in de professionele 

dienstverlening het grootst en in de kleinschalige handel en dienstverlening het kleinst. Dit is 

overeenkomstig hypothese 3b. In 1985 zijn de verschillen minder duidelijk. Weliswaar hebben 

gehuwde vrouwen met een laag onderwijsniveau in de professionele dienstverlening en in de 

kleinschalige handel en dienstverlening kleinere kansen dan niet-gehuwde vrouwen in deze 
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sectoren, maar het verschil tussen niet-gehuwde en gehuwde vrouwen in de bureaucratische 

dienstverlening is weggevallen. Toch menen we te kunnen concluderen dat hypothese 3b over 

de grotere verschillen in allocatie tussen niet-gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen in 

sectoren met een hoge prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs van controle voor 

vrouwen wordt bevestigd. 

 Daarnaast zien we dat in 1981 gehuwde vrouwen met het hoogste onderwijsniveau in de 

bureaucratische dienstverlening en de professionele dienstverlening betere kansen hebben op het 

bereiken van een hoog functieniveau dan niet-gehuwde vrouwen met het hoogste 

onderwijsniveau. Dit is in overeenstemming met hypothese 4. Met name in deze twee sectoren 

zijn voor gehuwde vrouwen banen te vinden die relatief meer status bieden. In 1985 vinden we 

het effect alleen voor vrouwen in de professionele dienstverlening. 

 De uitkomsten van 1985 voor de concurrerende industrie met geschoolde werknemers 

verdienen nog enige aandacht. We zien daar dat er een sterk effect is gevonden van 

onderwijsniveau op de kans een hoog functieniveau te bereiken, dat gehuwde vrouwen betere 

kansen hebben dan niet-gehuwde vrouwen en dat het effect van de interactie tussen 

onderwijsniveau en gehuwd zijn negatief is. Dit is tegengesteld aan de verwachtingen. Een 

verklaring ligt niet voor de hand. Zonder de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn, is 

het effect van onderwijsniveau beduidend lager en is er geen verschil tussen niet-gehuwde en 

gehuwde vrouwen. Dit is meer in overeenstemming met de verwachtingen. 

Met betrekking tot de opleidingsrichtingen zien we bij vrouwen vrijwel dezelfde 

effecten als bij mannen en als bij de schattingsmodellen voor mannen en vrouwen te zamen. 

Vrouwen met een algemene opleiding hebben in elke sector een grotere kans een hoog 

functieniveau te bereiken dan vrouwen met een gespecialiseerde opleiding, met uitzondering 

van vrouwen met een technische opleiding die in 1985 in de bureaucratische dienstverlening 

werken. Echter vrouwen met een technische opleiding hebben in de klassiek kapitalistische 

industrie een kleinere kans op het bereiken van een hoog functieniveau dan werd verwacht. Het 

omgekeerde geld voor vrouwen met een technische opleiding in de bureaucratische 

dienstverlening. Zij hebben daar grotere kansen op het bereiken van een hoog functieniveau dan 

werd verwacht. Voor vrouwen met een administratieve opleiding geldt het tegengestelde. Hun 

kansen op een hoog functieniveau zijn in de klassiek kapitalistische industrie groter dan 

verwacht en in de bureaucratische dienstverlening kleiner dan verwacht. De resultaten voor 

vrouwen met een verzorgende opleiding zijn overeenkomstig de verwachtingen. De afwijkingen 

zijn zowel in 1981 als in 1985 gevonden. 

De effecten van leeftijd en leeftijd in het kwadraat zijn voor vrouwen in 1981 vrijwel 

afwezig. Alleen in de kleinschalige handel en dienstverlening en in de professionele 

dienstverlening is het verwachte positieve effect gevonden. Het verwachte negatieve effect van 

leeftijd in het kwadraat komt alleen voor in de professionele dienstverlening. In 1985 zien we 

een iets ander beeld. In dat jaar zijn zowel in de klassiek kapitalistische industrie als de 

kleinschalige handel en dienstverlening en de professionele dienstverlening het effect van 

leeftijd positief en het effect van leeftijd in het kwadraat negatief. In tegenstelling tot het 

schattingsmodel voor vrouwen gezamenlijk blijkt uit deze analyses dat leeftijd voor vrouwen 

een slechtere indicator voor ervaring is dan voor mannen. 

Zowel in 1981 als in 1985 is er voor vrouwen vrijwel geen effect van bedrijfsomvang 

op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen. In 1981 hebben alleen vrouwen die in de 
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kleinschalige handel en dienstverlening in middelgrote bedrijven werken een grotere kans een 

hoog functieniveau te bereiken dan vrouwen die in kleine bedrijven werken. In 1985 is er alleen 

een positief effect voor vrouwen die in grote bedrijven werken in de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie en de professionele dienstverlening. 

 Op basis van McFaddens pseudo R
2
 kunnen we opmaken dat alleen in de 

professionele dienstverlening het goed mogelijk is het functieniveau van vrouwen te 

voorspellen. In de overige sectoren blijft de voorspelkracht zowel in 1981 als in 1985 aan de 

lage kant. We hadden verwacht het functieniveau van vrouwen in de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie en de bureaucratische dienstverlening beter te kunnen voorspellen 

dan uit de resultaten blijkt. 

 Alhoewel de meeste effecten van de variabelen op de kans een gegeven functieniveau te 

overstijgen voor vrouwen aan de verwachtingen voldoen, blijken er tussen de sectoren minder 

verschillen te zijn dan op voorhand werd verwacht. Alleen de professionele dienstverlening 

voldoet geheel aan de verwachtingen. In deze sector is dan ook het functieniveau van vrouwen 

veruit het beste te voorspellen. Dit geldt zowel voor 1981 als voor 1985. In tegenstelling tot de 

resultaten bij mannen vindt de uit het allocatiemodel afgeleide hypothese 3b omtrent de grotere 

verschillen tussen niet-gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen in sectoren met een hoge prijs 

van controle dan in sectoren met een lage prijs van controle bij vrouwen enige ondersteuning. 

De ondersteuning is voor 1981 groter dan voor 1985. Ook de uit het allocatiemodel afgeleide 

hypothese 4 wordt door de resultaten ondersteund. Met name hoog opgeleide gehuwde vrouwen 

die in de professionele dienstverlening of in de bureaucratische dienstverlening (alleen in 1981) 

werken hechten relatief meer belang aan status dan laag opgeleide gehuwde vrouwen en niet-

gehuwde vrouwen. 

 

7.3.3 Verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen binnen sectoren 

De verschillen tussen de coëfficiënten van de schattingsmodellen voor mannen en vrouwen 

laten een gemengd beeld zien (zie de tabellen 7.5 (1981) en 7.8 (1985)). Om het geheel wat 

overzichtelijk te maken zal per sector het verschil tussen mannen en vrouwen worden 

besproken. Daarbij zal aandacht worden gegeven aan de verschillen tussen aan de éne kant niet-

gehuwde en gehuwde mannen en aan de andere kant niet-gehuwde en gehuwde vrouwen. In 

eerste instantie wordt de aandacht gericht op het verschil in kansen een gegeven functieniveau te 

overstijgen, gegeven een bepaald onderwijsniveau. 

 In de klassiek kapitalistische industrie is er tussen de modellen van mannen en 

vrouwen geen verschil in de constante, geen verschil in het effect van onderwijsniveau, geen 

verschil in het effect van gehuwd zijn en geen verschil in effect van de interactie tussen 

onderwijsniveau en gehuwd zijn. Wel is er een verschil tussen mannen en vrouwen in de 

coëfficiënten van de variabelen die aangeven welke functieniveaus met elkaar worden 

vergeleken. Die coëfficiënten zijn voor mannen groter dan voor vrouwen. Dit betekent dat niet-

gehuwde en gehuwde mannen in de klassiek kapitalistische industrie, met een bepaald 

onderwijsniveau grotere kansen hebben een gegeven functieniveau te overstijgen dan niet-

gehuwde en gehuwde vrouwen. Dit geldt zowel voor 1981 als voor 1985. 

 In de kleinschalige handel en dienstverlening is de constante in het model van 

vrouwen groter (minder negatief) dan in het model van mannen. Er is tussen mannen en 
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vrouwen geen verschil in het effect van onderwijsniveau en in het effect van de interactie tussen 

onderwijsniveau en gehuwd zijn. Het effect van gehuwd zijn is voor mannen groter dan voor 

vrouwen evenals de coëfficiënten bij de variabelen die aangeven welke functieniveaus met 

elkaar worden vergeleken. Het verschil in constante is groter dan het verschil in de coëfficiënten 

die aangeven welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken. Derhalve kunnen we 

concluderen dat niet-gehuwde mannen met een bepaald onderwijsniveau kleinere kansen 

hebben dan niet-gehuwde vrouwen met een zelfde onderwijsniveau op het bereiken van een 

hoog functieniveau. Aangezien het effect van gehuwd zijn voor vrouwen negatief is (zie 

tabellen 7.4 en 7.7), kunnen we concluderen dat niet-gehuwde mannen met een bepaald 

onderwijsniveau evenals de gehuwde mannen grotere kansen hebben dan gehuwde vrouwen met 

een zelfde onderwijsniveau een hoog functieniveau te bereiken. Het effect van gehuwd zijn is 

voor mannen niet significant en derhalve hebben gehuwde mannen met een bepaald 

onderwijsniveau kleinere kansen een hoog functieniveau te bereiken dan niet-gehuwde vrouwen 

met een zelfde onderwijsniveau. Dit geldt zowel voor 1981 als voor 1985. 

 In de concurrerende industrie met geschoolde werknemers is er in 1981 tussen de 

modellen van mannen en vrouwen alleen een verschil in de coëfficiënten die aangeven welke 

functieniveaus met elkaar worden vergeleken. Het effect van gehuwd zijn is voor mannen 

negatief, maar de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn positief. Het effect van 

gehuwd zijn en de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn is voor vrouwen niet 

significant. We kunnen derhalve concluderen dat in 1981 de niet-gehuwde mannen met een 

bepaald onderwijsniveau grotere kansen hebben op het bereiken van een hoog functieniveau dan 

niet-gehuwde en gehuwde vrouwen. Gehuwde mannen met een hoog onderwijsniveau hebben 

in 1981 in deze sector de beste kansen een hoog functieniveau te bereiken. In 1985 zien we in 

deze sector andere verschillen. Het effect van onderwijsniveau is voor vrouwen groter dan voor 

mannen, evenals het effect van gehuwd zijn, terwijl het effect van de interactie tussen 

onderwijsniveau en gehuwd zijn voor mannen groter is dan voor vrouwen. Derhalve kunnen we 

zien dat in 1985 niet-gehuwde mannen met een bepaald onderwijsniveau de kleinste kansen 

hebben op het bereiken van een hoog functieniveau en dat niet-gehuwde vrouwen met een 

bepaald onderwijsniveau de beste kansen hebben op het bereiken van een hoog functieniveau. 

Gehuwde vrouwen met een laag onderwijsniveau (tot en met niveau 3) hebben in 1985 grotere 

kansen dan gehuwde mannen met een zelfde onderwijsniveau en gehuwde vrouwen met een 

hoog onderwijsniveau (niveau 4 en 5) hebben kleinere kansen dan gehuwde man met een zelfde 

onderwijsniveau op het bereiken van een hoog functieniveau
5
. 

 In de grootschalige gebureaucratiseerde industrie zien we in 1981 dat de constante 

voor vrouwen groter (minder negatief) is dan voor mannen, er geen verschil is in effect van 

onderwijsniveau, het effect van gehuwd zijn voor mannen kleiner is dan voor vrouwen en dat er 

geen verschil is in het effect van de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn. Wel is er 

een verschil ten gunste van mannen in de coëfficiënten die aangeven welke functieniveaus met 

elkaar worden vergeleken. We kunnen concluderen dat niet-gehuwde en gehuwde vrouwen met 

een bepaald onderwijsniveau grotere kansen hebben een hoog functieniveau te bereiken dan 

niet-gehuwde en gehuwde mannen. In 1985 echter zien we het omgekeerde beeld. Er is geen 

                                                      
5
 Deze verschillen worden veroorzaakt door de afwijkende resultaten van het model voor vrouwen in de 

concurrerende industrie met geschoolde werknemers in 1985. 
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verschil in constante, geen verschil in effect van onderwijsniveau, geen verschil in effect van 

gehuwd zijn en geen verschil in effect van de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn. 

Wel is er een verschil ten gunste van mannen in de coëfficiënten bij de variabelen die aangeven 

welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken. Niet-gehuwde en gehuwde mannen met 

een bepaald onderwijsniveau hebben derhalve in 1985 grotere kansen op het bereiken van een 

hoog functieniveau dan niet-gehuwde en gehuwde vrouwen. 

 In de bureaucratische dienstverlening zien we in 1981 alleen een verschil ten gunste 

van mannen in de coëfficiënten die aangeven welke functieniveaus met elkaar worden 

vergeleken. In deze sector hebben derhalve in 1981 niet-gehuwde en gehuwde mannen grotere 

kansen op het bereiken van een hoog functieniveau dan niet-gehuwde en gehuwde vrouwen. In 

1985 echter zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen verdwenen. 

 In de professionele dienstverlening zien we in 1981 een gemengder beeld. De 

constante is voor vrouwen groter (minder negatief ) dan voor mannen, maar de coëfficiënten die 

aangeven welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken zijn voor mannen groter dan voor 

vrouwen. Er is geen verschil in het effect van onderwijsniveau, terwijl het effect van gehuwd 

zijn voor mannen groter is dan voor vrouwen. Echter het effect van de interactie tussen 

onderwijsniveau en het gehuwd zijn is voor vrouwen groter dan voor mannen. Derhalve kunnen 

we zeggen dat niet-gehuwde mannen met een bepaald onderwijsniveau evenals gehuwde 

mannen grotere kansen hebben dan niet-gehuwde vrouwen op het bereiken van een hoog 

functieniveau. Gehuwde mannen met een bepaald onderwijsniveau hebben grotere kansen dan 

gehuwde vrouwen met een zelfde onderwijsniveau op het bereiken van een hoog functieniveau. 

Echter gehuwde vrouwen met het hoogste onderwijsniveau hebben grotere kansen dan niet-

gehuwde mannen met het hoogste onderwijsniveau op het bereiken van een hoog functieniveau. 

In 1985 is er geen verschil in de constante tussen mannen en vrouwen, er is wel een verschil ten 

gunste van mannen in de coëfficiënten die aangeven welke functieniveaus met elkaar worden 

vergeleken, maar het effect van onderwijsniveau is voor vrouwen groter dan voor mannen. Het 

effect van gehuwd zijn is voor mannen groter dan voor vrouwen terwijl er geen verschil is in het 

effect van de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn. Derhalve hebben in deze sector 

in 1985 gehuwde mannen met een bepaald onderwijsniveau grotere kansen op het bereiken van 

een hoog functieniveau dan niet-gehuwde mannen, niet-gehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen 

met een zelfde onderwijsniveau. Niet-gehuwde mannen met een laag onderwijsniveau hebben 

grotere kansen dan niet-gehuwde en gehuwde vrouwen met een zelfde onderwijsniveau. Echter, 

niet-gehuwde mannen met een hoog onderwijsniveau hebben kleinere kansen dan niet-gehuwde 

en gehuwde vrouwen op het bereiken van een hoog onderwijsniveau. 

Deze resultaten zijn niet in overeenstemming met hypothese 3b, die stelt dat de 

verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen groter zijn in sectoren met een hoge prijs van 

controle dan in sectoren met een lage prijs van controle. De verschillen in de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen tussen mannen en vrouwen met een bepaald onderwijsniveau zijn 

niet eenduidig. In sommige sectoren hebben vrouwen grotere kansen dan mannen en in 

sommige sectoren hebben mannen grotere kansen dan vrouwen. Dit lijkt niet samen te hangen 

met de prijs van controle. Zo hebben mannen zowel in een sector met een lage prijs van 

controle, de klassiek kapitalistische industrie, als in een sector met een hoge prijs van controle, 

de professionele dienstverlening grotere kansen dan vrouwen. Echter ook het omgekeerde treedt 

op. Zo hebben vrouwen in de kleinschalige handel en dienstverlening, een sector met een lage 
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prijs van controle, betere kansen dan mannen en in de grootschalige gebureaucratiseerde 

industrie, een sector met een hoge prijs van controle in 1981 grotere kansen. Ook zijn de 

verschillen in kansen tussen mannen en vrouwen tussen 1981 en 1985 veranderd. Vrouwen 

hebben in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie in 1981 betere kansen een hoog 

functieniveau te bereiken dan mannen, maar in 1985 zijn de rollen omgedraaid. In dat jaar 

hebben mannen betere kansen dan vrouwen een hoog functieniveau te bereiken. In de 

concurrerende industrie met geschoolde werknemers zien we het omgekeerde gebeuren. Deze 

wisseling van kansen is een gevolg van een veranderde verdeling van mannen en vrouwen over 

de functieniveaus tussen de jaren. Of het een gevolg is van een verandering in de verdeling van 

vrouwen, die van mannen of van allebeide wordt in de volgende paragraaf uitgezocht. 

Met betrekking tot de effecten van opleidingsrichting zijn er weinig verschillen tussen 

mannen en vrouwen. Mannen met een technische opleiding hebben zowel in 1981 en 1985 

alleen in de klassiek kapitalistische industrie grotere kansen dan vrouwen een hoog 

functieniveau te bereiken. In 1981 hebben mannen met een administratieve opleiding grotere 

kansen dan vrouwen in de kleinschalige handel en dienstverlening en in de professionele 

dienstverlening. In 1985 hebben mannen met een administratieve opleiding grotere kansen dan 

vrouwen met dezelfde opleiding in de klassiek kapitalistische industrie, de concurrerende 

industrie met geschoolde werknemers en de professionele dienstverlening. Mannen met een 

verzorgende opleiding hebben in 1981 grotere kansen dan vrouwen een hoog functieniveau te 

bereiken in de professionele dienstverlening en in 1985 ook in de concurrerende industrie met 

geschoolde werknemers. 

 Er zijn in 1981 meer verschillen in effect van leeftijd op de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen tussen mannen en vrouwen dan in 1985. In 1981 is het effect van 

leeftijd voor mannen groter dan voor vrouwen in de kleinschalige handel en dienstverlening, de 

concurrerende industrie met geschoolde werknemers en de grootschalige gebureaucratiseerde 

industrie. In 1985 is er alleen een verschil ten gunste van mannen in de kleinschalige handel en 

dienstverlening. Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen in het effect van leeftijd in 

het kwadraat in 1981. In 1985 is er slechts een verschil in de kleinschalige handel en 

dienstverlening. Dit resultaat is niet volgens de verwachting dat de verschillen in allocatie 

tussen mannen en vrouwen groter zijn in sectoren met een hoge prijs van controle. De 

verschillen in effect van leeftijd zijn vooral gevonden in sectoren met een lage prijs van 

controle. 

 Ook zijn er zoals verwacht weinig verschillen tussen mannen en vrouwen in het effect 

van bedrijfsomvang op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen tussen. In 1981 

hebben vrouwen in middelgrote bedrijven grotere kansen dan mannen in de kleinschalige handel 

en dienstverlening en mannen in middelgrote bedrijven in de professionele dienstverlening. In 

1985 hebben vrouwen in de grootschalige gebureaucratiseerde industrie meer kansen in 

middelgrote en grote bedrijven dan mannen terwijl mannen grotere kansen hebben bij 

middelgrote bedrijven in de professionele dienstverlening. 

De resultaten van de analyse van de verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen 

ondersteunen hypothese 3b niet. Er zijn geen aanwijzigingen te vinden dat vrouwen in sectoren 

met een lage prijs van controle ten opzichte van mannen relatief betere kansen hebben een 

gegeven functieniveau te overstijgen dan in sectoren met een hoge prijs van controle. Maar 

zoals in hoofdstuk 3.5.3 al is gezegd is mede op basis van hypothese 4 te verwachten dat 
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hypothese 3b niet zal worden bevestigd. Uit de analyses voor vrouwen is gebleken dat hoog 

opgeleide gehuwde vrouwen die bij de professionele of bureaucratische dienstverlening werken 

relatief meer belang aan status hechten dan laag opgeleide gehuwde vrouwen en niet-gehuwde 

vrouwen. Dit effect gaat tegen hypothese 3b in. Het gebrek aan ondersteuning van hypothese 3b 

is derhalve (nog) geen aanleiding dit deel van het allocatiemodel te verwerpen. 

 

7.4 VERANDERINGEN IN DE ALLOCATIE VAN MANNEN EN VROUWEN 

In deze paragraaf wordt de verandering in de allocatie van mannen en vrouwen over 

functieniveaus onderzocht. In hoofdstuk zes is reeds aandacht besteed aan de verandering in de 

allocatie van mannen en vrouwen te zamen. In dat hoofdstuk hebben we laten zien dat er tussen 

1981 en 1985 verdringing is opgetreden en dat de mate van verdringing tussen de sectoren 

verschilt. Er is geconcludeerd dat verdringing zich sterker voordeed in sectoren met een hoge 

prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs van controle. De uit het theoretisch model 

afgeleide hypothese 2 werd hiermee bevestigd. In deze paragraaf wordt hypothese 5 getoetst, 

waarin verschillen in veranderingen in allocatie tussen mannen en vrouwen worden voorspeld. 

Hypothese 5 luidt: 

 

Hypothese 5: 

 

Verdringing zal zich onder mannen het sterkst voordoen bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle en ongehuwde mannen worden sterker verdrongen dan 

gehuwde mannen. Vrouwen, met name hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn 

met een hoog opgeleide man, worden in mindere mate verdrongen. 

 

Voor de toetsing van deze hypothese worden de veranderingen in allocatie van mannen en 

vrouwen afzonderlijk onderzocht. Dit gebeurt in twee stappen. In de eerste stap zal voor de 

gehele arbeidsmarkt worden onderzocht in hoeverre verdringing zich onder mannen en vrouwen 

heeft voorgedaan. In de tweede stap wordt onderzocht in hoeverre zich voor mannen en 

vrouwen afzonderlijk binnen elke sector verdringing heeft voor gedaan.  Uitgangspunt van de 

verandering in de allocatie van mannen en vrouwen zijn de modellen zoals die in paragraaf 2 en 

3 van dit hoofdstuk zijn geschat. Dezelfde variabelen als in deze modellen te weten 

onderwijsniveau, opleidingsrichting, leeftijd, leeftijd in het kwadraat, gehuwd zijn, 

bedrijfsomvang en de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn, worden bij de analyse 

betrokken. De meeste aandacht gaat uit naar de verandering in de kans met een bepaald 

onderwijsniveau een gegeven functieniveau te overstijgen. Voor de interpretatie van de 

verschillen wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 

 

7.4.1 Veranderingen in allocatie op de gehele arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen 

afzonderlijk 

De verschillen in coëfficiënten van de modellen voor de arbeidsmarkt als geheel tussen 1981 en 

1985 staan zowel voor mannen als voor vrouwen vermeld in tabel 7.9. 
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 Uit tabel 7.9 blijkt dat er zich bij mannen verdringing heeft voorgedaan. Alhoewel het 

effect van onderwijsniveau tussen 1981 en 1985 voor de mannen niet is veranderd, is de 

constante wel significant gedaald. De daling in de constante is groter dan stijging in de 

coëfficiënten die aangeven welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken. We kunnen 

derhalve concluderen dat de kans om een gegeven functieniveau te overstijgen voor mannen 

met een bepaald onderwijsniveau kleiner is geworden. Omdat het effect van onderwijsniveau 

niet is veranderd, zijn de kansen voor alle mannen in dezelfde mate afgenomen. Zowel mannen 

met hoog onderwijsniveau als mannen met een laag onderwijsniveau hebben dezelfde 

verminderde kansen een gegeven functieniveau te overstijgen. Het verminderde effect van 

onderwijsniveau dat voor de gehele arbeidsmarkt gevonden is, is in de analyses voor mannen 

afzonderlijk afwezig. 

 Bij de mannen is er sprake van een regradatie van de functiestructuur. Het aandeel van 

de functies hoger dan niveau vier is toegenomen. Dit geldt in sterkere mate voor functieniveau 

zeven. 

 Mannen die een administratieve of verzorgende opleiding hebben gevolgd hebben ten 

opzichte van mannen met een algemene opleiding in 1985 grotere kansen op het bereiken van 

een hoog functieniveau dan in 1981. Er wordt een positief verschil gevonden voor mannen met 

een administratieve of verzorgende opleiding. Voor de mannen geldt, net als voor de analyse 

van mannen en vrouwen te zamen, dat de groep die relatief in omvang is toegenomen in 1985 

relatief grotere kansen op een hoog functieniveau heeft, ten opzichte van de groep die in 

relatieve omvang is afgenomen, dan in 1981. 

 Bij de mannen is zowel het lineaire effect van leeftijd als het effect van leeftijd in het 

kwadraat toegenomen. Het "leeftijd-functieniveau-profiel" is tussen 1981 en 1985 veranderd. 

Het kwadratisch effect van leeftijd is relatief sterker toegenomen dan het lineaire effect 

waardoor de leeftijd waarop mannen de grootste kansen hebben op het bereiken van een hoog 

functieniveau is afgenomen. De leeftijd is gedaald van 49,3 naar 48,5 jaar. De gemiddelde 

leeftijd van de werkzame mannen is echter niet veranderd tussen 1981 en 1985. De op jonge 

leeftijd intredende mannen beginnen in 1985 op een hoger functieniveau dan in 1981, terwijl 

relatief meer ouderen in de hogere functieniveaus zijn opgehouden met werken dan in de lagere 

functieniveaus (WW, WAO, VUT). 

 De relatieve positie van niet-gehuwde mannen ten opzichte van gehuwde mannen is 

niet verslechterd. Zowel het effect van gehuwd zijn als het effect van de interactie tussen 

onderwijsniveau en gehuwd zijn zijn tussen 1981 en 1985 niet veranderd. Dit is in tegenspraak 

met hypothese 5. Op basis van het allocatiemodel werd verwacht dat in een periode met grote 

werkloosheid gehuwde mannen hun positie ten opzichte van niet-gehuwde mannen zouden 

weten te verbeteren. 

 Er is geen verandering opgetreden in het effect van bedrijfsomvang op de kans een 

hoog functieniveau te bereiken. Blijkbaar is de samenstelling van de werkgevers naar 

bedrijfsomvang in de periode van vier jaar nauwelijks veranderd. 

De veranderingen in de allocatie die bij vrouwen zijn opgetreden zijn grotendeels gelijk 

aan die van de mannen. Ook bij vrouwen is er verdringing opgetreden. De constante is tussen 

1981 en 1985 sterker gedaald dan de coëfficiënten bij de variabelen die aangeven welke 

functieniveaus met elkaar worden vergeleken zijn gestegen. Ook is er geen verandering in het 

effect van onderwijsniveau tussen 1981 en 1985 voor vrouwen. Derhalve hebben in 1985 
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vrouwen met een bepaald onderwijsniveau kleinere kansen op het bereiken van een hoog 

functieniveau dan in 1981. Gezien het onveranderde effect van onderwijsniveau is ongeacht het 

onderwijsniveau de kans voor elke vrouw even veel kleiner geworden. 

 De functiestructuur voor vrouwen is evenals die van de mannen geregradeerd. Voor 

vrouwen zijn er echter met name functies op het hoogste niveau bijgekomen. De toename van 

het aantal functies op niveau zeven is dusdanig groot dat de kans voor vrouwen om op dit 

functieniveau terecht te komen tussen 1981 en 1985 vrijwel gelijk is gebleven. Dit is in 

overeenstemming met de resultaten van Huijgen (1989). 

 Zowel vrouwen met een technische opleiding, als een administratieve opleiding, als een 

verzorgende opleiding hebben de kans op het bereiken van een hoog functieniveau ten opzichte 

van vrouwen met een algemene opleiding zien stijgen. Het is opmerkelijk dat vrouwen met een 

technische opleiding de kans op het bereiken van een hoog functieniveau het sterkst zagen 

stijgen. Voor vrouwen geldt niet dat de groep met een opleidingsrichting die in relatieve 

omvang is toegenomen het minste last heeft van verslechterde kansen op een hoog 

functieniveau. 

 Het effect van leeftijd is voor vrouwen onveranderd. Gezien de gelijk gebleven 

gemiddelde leeftijd hebben vrouwen in 1985 op dezelfde leeftijd de grootste kans op een hoog 

functieniveau als in 1981. Bij de vrouwen is eveneens sprake geweest van doorstroming, maar 

in tegenstelling tot mannen is er bij vrouwen geen toenemend belang van leeftijd in de allocatie. 

 De relatieve positie van niet-gehuwde vrouwen ten opzichte van gehuwde vrouwen is 

onveranderd. Zowel het effect van gehuwd zijn als het effect van de interactie tussen 

onderwijsniveau en gehuwd zijn is tussen 1981 en 1985 niet veranderd. Dit is overeenkomstig 

hypothese 5. We verwachten in een periode van aanhoudende werkloosheid op basis van het 

streven naar fysiek welbevinden een relatieve verslechtering van de positie van gehuwde 

vrouwen ten opzichte van niet-gehuwde vrouwen. Daar staat echter tegenover dat op basis van 

het streven naar sociale waardering gehuwde vrouwen, met name hoog opgeleide, zich 

terugtrekken van de arbeidsmarkt in plaats van genoegen te nemen met banen die onvoldoende 

status opleveren. Niet-gehuwde vrouwen blijven ook in de meer ongunstige banen werken 

vanwege de noodzaak in hun eigen onderhoud te voorzien. In hoeverre gehuwde vrouwen zich 

daadwerkelijk hebben teruggetrokken wegens een gebrek aan banen met onvoldoende status kan 

echter met de hier gebruikte gegevens niet worden getoetst. 

 Zoals verwacht is er geen verandering opgetreden in het effect van bedrijfsomvang op 

de kans een hoog functieniveau te bereiken. Er hebben zich blijkbaar net als bij mannen geen 

grote wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de werkgevers naar bedrijfsomvang. 

De conclusies die op basis van de schattingen voor de gehele arbeidsmarkt in hoofdstuk 

zes zijn getrokken, kunnen verder worden genuanceerd. Er heeft zich verdringing voorgedaan, 

maar het effect is voor mannen groter dan voor vrouwen. De regradatie van de functiestructuur 

is met name gunstig geweest voor vrouwen werkzaam in de hoogste functieniveaus. In 

tegenstelling tot mannen hebben vrouwen in 1985 met een technische opleiding relatief grotere 

kansen op het bereiken van een hoog functieniveau ten opzichte van werknemers met een 

algemene opleiding dan in 1981. Het verschil in effect van leeftijd en leeftijd in het kwadraat 

tussen 1981 en 1985 is alleen voor mannen terug gevonden, niet voor vrouwen. Op zich is dit 

niet verwonderlijk aangezien leeftijd voor de mannen een betere indicator voor ervaring is dan 

voor vrouwen. 
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 Nu we hebben gezien dat verdringing zich zowel bij mannen als bij vrouwen heeft 

voorgedaan, zij het in verschillende mate, zullen we in de volgende paragraaf toetsen of de 

verschillen in verdringing tussen sectoren die voor mannen en vrouwen te zamen zijn gevonden 

zich ook voordoen voor mannen en vrouwen afzonderlijk. 

 

7.4.2 Veranderingen in allocatie binnen sectoren voor vrouwen en mannen afzonderlijk 

In deze paragraaf vindt een verdere toetsing plaats van de uit het allocatiemodel afgeleide 

hypothese 5. Daartoe worden per sector de veranderingen in allocatie van mannen en vrouwen 

tussen 1981 en 1985 onderzocht. De verschillen tussen de uitkomsten voor de zeven sectoren 

voor mannen staan in tabel 7.10 en die voor vrouwen staan in tabel 7.11. Eerst zullen de 

resultaten voor mannen worden besproken. Vervolgens komen de resultaten voor vrouwen aan 

bod. 

In Tabel 7.10 zien we dat voor mannen alleen een verandering in effect van 

onderwijsniveau op de kans een gegeven functieniveau te overstijgen in de professionele 

dienstverlening waarneembaar is. In de overige sectoren is het effect van onderwijsniveau niet 

veranderd. In de grootschalige gebureaucratiseerde industrie is de constante significant gedaald 

en in drie van de zeven sectoren te weten de klassiek kapitalistische industrie, de kleinschalige 

handel en dienstverlening en de professionele dienstverlening, heeft zich een verandering 

voorgedaan in de coëfficiënten bij de variabelen die aangeven welke functieniveaus met elkaar 

worden vergeleken. In de klassiek kapitalistische industrie is sprake van een degradatie van de 

functiestructuur, terwijl in de kleinschalige handel en dienstverlening en de professionele 

dienstverlening sprake is van een regradatie van de functiestructuur. In geen van de sectoren 

heeft zich een verandering in het effect van gehuwd zijn en in het effect van de interactie tussen 

onderwijsniveau en gehuwd zijn voorgedaan. 

 Op basis van deze veranderingen in de coëfficiënten concluderen we dat in drie 

sectoren, te weten de traditionele primaire sector, de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers en de bureaucratische dienstverlening geen verandering is opgetreden in de 

allocatie van mannen over functieniveaus tussen 1981 en 1985. 

 In drie sectoren, te weten de klassiek kapitalistische sector, de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie en de professionele dienstverlening heeft er bij mannen 

verdringing plaatsgevonden. In de klassiek kapitalistische industrie, een sector met een lage 

prijs van controle, is verdringing een gevolg van de degradatie van de functiestructuur. Voor 

alle mannen is de kans op het bereiken van een functie hoger dan niveau vijf afgenomen. 

 In de grootschalige gebureaucratiseerde industrie is de constante significant kleiner 

geworden waardoor alle mannen die in deze sector werken in 1985 een kleinere kans hebben op 

het bereiken van een functieniveau dan in 1981. Dit geldt zowel voor mannen met een hoog 

onderwijsniveau als voor mannen met een laag onderwijsniveau. 

 In de professionele dienstverlening zien we zowel een daling in het effect van 

onderwijsniveau als een regradatie van de functiestructuur. Voor mannen met een hoog 

onderwijsniveau is de daling in het effect van onderwijsniveau op de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen groter dan de stijging in de coëfficiënten die aangeven welke 

functieniveaus met elkaar worden vergeleken. Mannen met een laag onderwijsniveau hebben in 

1985 iets grotere kansen op het bereiken van een hoog functieniveau dan in 1981, terwijl 
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mannen met een hoog onderwijsniveau in 1985 kleinere kansen hebben op het bereiken van een 

hoog functieniveau dan in 1981. 

 In de kleinschalige handel en dienstverlening is als gevolg van een regradatie van de 

functiestructuur voor alle mannen de kans op het bereiken van een hoog functieniveau gestegen. 

 Met uitzondering van de veranderingen in de bureaucratische dienstverlening komen 

deze veranderingen overeen met de veranderingen die voor mannen en vrouwen te zamen zijn 

gevonden. De resultaten voor mannen afzonderlijk bevestigen het eerste deel van hypothese 5. 

We kunnen concluderen dat mannen die werken in sectoren met een hoge prijs van controle 

sterker zijn verdrongen dan mannen die werken in sectoren met een lage prijs van controle. 

 In geen van de sectoren is het verschil in kansen op het bereiken van een hoog 

functieniveau tussen niet-gehuwde en gehuwde mannen veranderd. Er is geen verandering in 

het effect van gehuwd zijn en er is geen verandering opgetreden in het effect van de interactie 

tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn. De verandering in allocatie over de functieniveaus 

verschilt niet tussen niet-gehuwde en gehuwde mannen. Zoals al voor alle mannen te zamen is 

gememoreerd is dit niet in overeenstemming met hypothese 5. 

Mannen met een technische opleiding hebben ten opzichte van mannen met een 

algemene opleiding in 1985 grotere kansen gekregen in de grootschalige gebureaucratiseerde 

industrie dan in 1981. In de ander sectoren is hun positie ten opzichte van mannen met een 

algemene opleiding niet veranderd. Mannen met een administratieve opleiding zien hun positie 

relatief verbeteren in de concurrerende industrie met geschoolde werknemers, de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie en de bureaucratische diensten. Mannen met een verzorgende 

opleiding zien hun kansen relatief verbeteren in de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers. Dit laatste is een enigszins verbazend resultaat, aangezien mannen met deze 

opleiding weinig in deze sector worden aangetroffen (zie hoofdstuk 5). Ook bij de mannen blijkt 

dat de groep die het sterkst is gegroeid, namelijk de mannen met een administratieve opleiding, 

relatief het minst last heeft gehad van verdringing. 

 Een veranderd effect van leeftijd komt alleen voor bij mannen in de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie. In de overige sectoren is het verschil niet significant. De leeftijd 

waarop mannen de grootste kans hebben een hoog functieniveau te bereiken is in de 

grootschalige gebureaucratiseerde industrie echter niet veranderd. Zowel in 1981 als in 1985 is 

die kans het grootst als de mannen 52 jaar oud zijn. Het 'leeftijd-functieniveau-profiel' is echter 

wel steiler geworden hetgeen impliceert dat een deel van de oudere werknemers vervangen is 

door jongeren. 

 Behalve bij de grote bedrijven in de klassiek kapitalistische industrie is er geen 

verandering opgetreden in het effect van bedrijfsomvang. Dit is in overeenstemming met de 

verwachting. De prijs van controle is niet dusdanig veel veranderd dat daar zelfstandig effecten 

van uitgaan. Voor de klassiek kapitalistische industrie kunnen we zeggen dat in 1985 vooral 

mannen die werken bij grote bedrijven geringere kansen op het bereiken van een hoog functie 

hebben dan in 1981. 

De resultaten voor vrouwen voor de zeven sectoren zijn te vinden in tabel 7.11. Uit de 

tabel blijkt dat er zich voor vrouwen tussen 1981 en 1985 bijna geen verandering in de allocatie 

heeft voorgedaan. Alleen in de concurrerende industrie met geschoolde werknemers is een 

verandering in het effect van onderwijsniveau waarneembaar. In de professionele 

dienstverlening is de constante gedaald en in de kleinschalige handel en dienstverlening en in de 
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professionele dienstverlening heeft zich een verandering voorgedaan in de coëfficiënten bij de 

variabelen die aangeven welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken. Zowel in de 

kleinschalige handel en dienstverlening als in de professionele dienstverlening is sprake van een 

regradatie van de functiestructuur. In geen van de sectoren is een verandering van het effect van 

gehuwd zijn en van het effect van de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn 

waarneembaar. 

 Op basis van deze veranderingen in de coëfficiënten kunnen we concluderen dat in vier 

sectoren, te weten de traditionele primaire sector, de klassiek kapitalistische industrie, de 

grootschalige gebureaucratiseerde industrie en de bureaucratische dienstverlening bij vrouwen 

geen verdringing of substitutie is opgetreden in de periode tussen 1981 en 1985. 

 Slechts in één sector, te weten de professionele dienstverlening is verdringing 

opgetreden. In deze sector is de constante sterker gedaald dan de stijging in de coëfficiënten bij 

de variabelen die aangeven welke functieniveaus met elkaar worden vergeleken. Vrouwen met 

een bepaald onderwijsniveau die in deze sector werken hebben derhalve in 1985 kleinere kansen 

een gegeven functieniveau te overstijgen dan in 1981. 

 In twee sectoren is sprake van substitutie. In de kleinschalige handel en dienstverlening 

is, als gevolg van een regradatie van de functiestructuur, de kans een hoog functieniveau te 

bereiken voor vrouwen met een bepaald onderwijsniveau tussen 1981 en 1985 gestegen. In de 

concurrerende industrie met geschoolde werknemers is het effect van onderwijsniveau op de 

kans een hoog functieniveau te bereiken tussen 1981 en 1985 voor vrouwen toegenomen. 

 De hypothese dat verdringing eerder en sterker voorkomt bij werkgevers met een hoge 

prijs van controle dan bij werkgevers met een lage prijs van controle wordt ook voor vrouwen 

afzonderlijk bevestigd. Wel heeft verdringing zich sterker onder mannen voorgedaan dan onder 

vrouwen. Mannen zagen in drie sectoren hun kansen op het bereiken van een hoog 

functieniveau verslechteren terwijl voor vrouwen slechts in één sector de kans verslechterde. 

Daarnaast hadden vrouwen evenals de mannen in twee sectoren verbeterde kansen. Er is geen 

verschil in verdringing tussen gehuwde en niet-gehuwde vrouwen. Deze resultaten ondersteunen 

hypothese 5. 

De relatieve verbetering van vrouwen met een administratieve opleiding (zie hoofdstuk 

7.4.1) wordt alleen teruggevonden bij de professionele diensten. In de overige sectoren is er 

geen verandering opgetreden. Dit betekent dat vrouwen in de professionele diensten die een 

administratieve opleiding hebben gevolgd relatief de minst kleine kansen op het bereiken van 

een hoog functieniveau hebben gekregen. Opmerkelijk is nog de verslechterde kans op het 

bereiken van een hoog functieniveau van vrouwen met een verzorgende opleiding in de 

traditionele primaire sector. 

 In geen van de sectoren is er, evenals in de analyse voor de  vrouwen gezamenlijk, een 

veranderd effect van leeftijd waar te nemen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt vanwege de slechte 

benadering die leeftijd is voor de ervaring van vrouwen. Vrouwen onderbreken veelal hun 

loopbaan (Siegers 1985, Mertens et.al., 1992) waardoor leeftijd voor vrouwen een slechtere 

indicator is voor hun ervaring dan voor mannen. Het is echter mogelijk dat er inderdaad geen 

verandering is opgetreden in het effect van leeftijd. 

 De effecten van bedrijfsomvang zijn in twee sectoren veranderd. In de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie is het effect van middelgrote bedrijven toegenomen. Vrouwen die 

in deze sector in deze bedrijven werken hebben in 1985 grotere kansen op een hoog 
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functieniveau dan in 1981. In de kleinschalige handel en dienstverlening zien we het 

omgekeerde effect. In de middelgrote bedrijven is de kans op het bereiken van een hoog 

functieniveau voor vrouwen kleiner geworden. Deze verandering in kans verschilt zowel van 

het effect dat voor mannen is gevonden als van het effect dat voor de gehele arbeidsmarkt 

gevonden is. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat voor de functies waarin vrouwen 

werken een verandering in de prijs van controle opgetreden. De gehanteerde gegevens laten 

echter niet toe dit te onderzoeken. 

 

7.5 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk zijn de hypothesen 3a, 3b, 4 en 5 getoetst.  Hypothesen 3a, 3b en 4 hebben 

betrekking op verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen. Hypothese 5 heeft betrekking 

op de verandering in allocatie bij mannen en vrouwen. Deze hypothesen zijn in verschillende 

stappen getoetst. In de eerste stap zijn de hypothesen 3a en 4 getoetst. Hypothesen 3a en 4 

luiden: 

 

Hypothese 3a: 

 

gehuwde mannen hebben een betere positie op de arbeidsmarkt dan niet-gehuwde 

mannen en niet-gehuwde vrouwen, die op hun beurt een betere positie hebben 

dan gehuwde vrouwen. 

 

Hypothese 4: 

 

hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn met een hoog opgeleide man hechten 

relatief meer waarde aan de status van een baan dan aan de beloning, terwijl hoog 

opgeleide vrouwen gehuwd met een laag opgeleide man, ongehuwde vrouwen en 

laag opgeleide gehuwde vrouwen relatief meer waardering hechten aan de 

beloning dan aan de status van een baan. 

 

Deze twee hypothesen zijn getoetst door voor mannen en vrouwen afzonderlijk een model te 

schatten van de allocatie over de functieniveaus en de uitkomsten van deze twee 

schattingsmodellen met elkaar te vergelijken. In de schattingsmodellen zijn als variabelen 

opgenomen onderwijsniveau, opleidingsrichting, leeftijd, leeftijd in het kwadraat, gehuwd zijn, 

bedrijfsomvang en de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn. De interactie tussen 

onderwijsniveau en gehuwd zijn is opgenomen om hypothese 4 te kunnen toetsen. Zowel voor 

mannen als voor vrouwen wordt een positief effect verwacht. Op basis van hypothese 3a is te 

verwachten dat gehuwde mannen een betere positie op de arbeidsmarkt hebben dan niet 

gehuwde mannen en derhalve een groter effect van onderwijsniveau op de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen hebben. Op basis van hypothese 4 wordt voor vrouwen eveneens 

een positief effect verwacht van de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn. Dit effect 

valt te verwachten zolang hoog opgeleide vrouwen relatief vaker trouwen met hoog opgeleide 

mannen dan met laag opgeleide mannen. Volgens Dessens, Jansen en Ultee (1990) is dit 

inderdaad het geval. 
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 De uitkomsten van de schattingsmodellen laten zien dat de effecten van de in de analyse 

opgenomen variabelen ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk aan de verwachtingen (zie 

hoofdstuk 5) voldoen. 

 Hypothese 4 wordt volledig door de resultaten ondersteund. Hoog opgeleide gehuwde 

vrouwen hebben meer profijt van hun onderwijsniveau dan laag opgeleide gehuwde vrouwen en 

niet-gehuwde vrouwen. Hypothese 3a wordt gedeeltelijk ondersteund. laag opgeleide vrouwen 

hebben kleinere kansen op het bereiken van een hoog functieniveau dan laag opgeleide mannen, 

maar hoog opgeleide vrouwen hebben ten minste evenveel kans op het bereiken van een hoog 

functieniveau dan hoog opgeleide mannen. 

 In de tweede stap van de analyse is hypothese 3b getoetst. Deze hypothese luidt: 

 

Hypothese 3b: 

 

het verschil in arbeidsmarktpositie tussen gehuwde mannen, ongehuwde mannen, 

ongehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen is het grootst bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle en het kleinst bij werkgevers met een lage prijs van 

controle. 

 

Deze hypothese is getoetst door voor mannen en vrouwen afzonderlijk per sector de verdeling 

over functieniveaus te schatten. In deze stap zijn dezelfde variabelen opgenomen als in de eerste 

stap. Het bleek dat het schattingsmodel van mannen vergelijkbare resultaten oplevert als het 

schattingsmodel voor mannen en vrouwen tezamen. Het blijkt echter dat er vrijwel geen 

verschillen zijn in de allocatie van niet-gehuwde mannen en gehuwde mannen. Dit is in 

tegenspraak met hypothese 3b. 

 Het schattingsmodel voor vrouwen laat minder verschillen tussen sectoren zien dan het 

schattingsmodel voor mannen. Voorzover er verschillen gevonden zijn, zijn die wel in 

overeenstemming met de hypothesen die uit het allocatiemodel zijn afgeleid. Ook hypothese 4 

is bij de analyses voor vrouwen afzonderlijk per sector bevestigd. Het bleek dat gehuwde 

vrouwen met name in de bureaucratische dienstverlening en professionele dienstverlening meer 

profijt van hun onderwijsniveau hebben dan niet-gehuwde vrouwen. Hypothese 3b wordt in de 

analyses voor vrouwen afzonderlijk per sector gedeeltelijk bevestigd. De verschillen tussen laag 

opgeleide niet-gehuwde en gehuwde vrouwen zijn groter in sectoren met een hoge prijs van 

controle dan in sectoren met een lage prijs van controle. Deze verschillen waren echter in 1981 

duidelijker aanwezig dan in 1985. 

 Met betrekking tot de verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen per sector is 

geconcludeerd dat hypothese 3b is weerlegd. Er zijn wel verschillen tussen mannen en vrouwen 

aangetoond en deze verschillen zijn afhankelijk van de sector waar mannen en vrouwen werken, 

maar er kon geen relatie worden gelegd met de prijs van controle per sector. Zo hebben mannen 

zowel in een sector met een lage prijs van controle, de klassiek kapitalistische industrie, als een 

sector met een hoge prijs van controle, de professionele dienstverlening grotere kansen dan 

vrouwen op het bereiken van een hoog functieniveau. In sommige sectoren hebben vrouwen 

grotere kansen dan mannen op het bereiken van een hoog functieniveau terwijl in andere 

sectoren mannen een grotere kans hebben op het bereiken van een hoog functieniveau dan 

vrouwen. Echter ook het omgekeerde treedt op. Zo hebben vrouwen in de kleinschalige handel 
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en dienstverlening, een sector met een lage prijs van controle, grotere kansen dan mannen en in 

de grootschalige gebureaucratiseerde industrie, een sector met een hoge prijs van controle, in 

1981 grotere kansen dan mannen op het bereiken van een hoog functieniveau. 

 Het gebrek aan ondersteuning van hypothese 3b kan deels worden verklaard door het 

gestelde in hypothese 4. Uit de analyses voor vrouwen is gebleken dat hoog opgeleide gehuwde 

vrouwen die bij de professionele of bureaucratische dienstverlening werken relatief meer belang 

aan status hechten dan laag opgeleide gehuwde vrouwen en niet-gehuwde vrouwen. Hoog 

opgeleide gehuwde vrouwen trekken zich waarschijnlijk terug van de arbeidsmarkt als ze niet in 

aanmerking komen voor banen die hen voldoende status geeft. Dit effect gaat tegen hypothese 

3b in. Het gebrek aan ondersteuning van hypothese 3b is derhalve (nog) geen aanleiding dit deel 

van het allocatiemodel te verwerpen. 

 In de derde en laatste stap is hypothese 5 getoetst. Hypothese 5 luidt: 

 

Hypothese 5: 

 

Verdringing zal zich onder mannen het sterkst voordoen bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle en ongehuwde mannen worden sterker verdrongen dan 

gehuwde mannen. Vrouwen, met name hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn 

met een hoog opgeleide man, worden in mindere mate verdrongen. 

 

Analoog aan hoofdstuk zes is eerst voor de arbeidsmarkt als geheel nagegaan of zich 

verdringing zowel bij mannen als bij vrouwen heeft voorgedaan. 

 Het bleek dat zowel bij mannen als bij vrouwen verdringing zich heeft voorgedaan, zij 

het in verschillende mate. Verdringing heeft zich, zoals verwacht, sterker gemanifesteerd bij 

mannen dan bij vrouwen. 

 Uit de analyses per sector in de verandering in allocatie van mannen en vrouwen 

afzonderlijk bleek dat verdringing zich zowel bij mannen als bij vrouwen voornamelijk heeft 

voorgedaan in sectoren met een hoge prijs van controle. Verdringing heeft zich sterker onder 

mannen voorgedaan dan onder vrouwen. Dit is in overeenstemming met de hypothese. 

Eveneens in overeenstemming met de hypothese bleek dat er tussen niet-gehuwde en gehuwde 

vrouwen geen verschil in verdringing is opgetreden. Het bleek echter dat er geen verschil in 

verdringing is tussen gehuwde en niet-gehuwde mannen. Dit is in tegenspraak met de 

hypothese. We menen echter te kunnen concluderen dat er voldoende steun voor hypothese 5 is 

gevonden. Naast verdringing is er ook substitutie opgetreden. Substitutie is voornamelijk 

aangetroffen in sectoren met een lage prijs van controle. 
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Tabel 7.1.Resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ter verklaring van de kans een 

gegeven functieniveau te overstijgen voor mannen en vrouwen afzonderlijk in 1981. 

Variabelen Coëfficiënten  

 (¦t-waarden¦)  

 Mannen Vrouwen Verschillen 

Constante -1,43 -1,40 -0,02 

 (10,9) (8,13) (0,11) 

Functieniveau 1 - - - 

versus 2 en hoger (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 -1,00 -1,38 0,38 

versus 3 en hoger (28,9) (27,4) (6,16) 

Functieniveau 3 -1,89 -2,90 1,01 

versus 4 en hoger (53,1) (53,5) (15,5) 

Functieniveau 4 -2,79 -3,71 0,92 

versus 5 en hoger (70,4) (57,4) (12,2) 

Functieniveau 5 -3,21 -4,38 1,17 

versus 6 en 7 (67,1) (54,0) (12,4) 

Functieniveau 6 -5,44 -6,09 0,65 

versus 7 (86,0) (56,3) (5,22) 

Onderwijsniveau 1,09 1,36 -0,27 

 (41,6) (39,5) (6,26) 

Algemene Opleiding - - - 

 (-) (-) (-) 

Technische -0,36 -1,05 0,70 

Opleiding (11,2) (11,5) (7,15) 

Administratieve -0,48 -1,02 0,54 

Opleiding (11,3) (17,5) (7,52) 

Verzorgende -0,08 -0,51 0,43 

Opleiding (1,55) (10,9) (6,33) 

Leeftijd 0,07 0,06 0,01 

 (9,79) (6,01) (0,66) 

Leeftijd kwadraat -0,71 -0,68 -0,04 

(10-3) (8,20) (4,99) (0,22) 

Niet-gehuwd - - - 

 (-) (-) (-) 

Gehuwd -0,16 -0,77 0,61 

 (2,23) (7,59) (4,91) 

Bedrijfsomvang - - - 

< 10 (-) (-) (-) 

Bedrijfsomvang 0,06 0,35 -0,28 

10 - < 100 (1,75) (7,77) (4,93) 

Bedrijfsomvang -0,04 0,41 -0,45 

≥ 100 (1,12) (9,80) (8,24) 

Onderwijsniveau * 0,09 0,20 -0,11 

gehuwd (3,56) (5,79) (2,54) 

N 16463 8223  

Deviantie 27873 15415 815 

Deviantie van    

het nulmodel 37151 20469  

Bron: CBS, Arbeidskrachtentelling 1981, eigen berekening. 
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Tabel 7.2.Resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ter verklaring van de kans een 

gegeven functieniveau te overstijgen voor mannen en vrouwen afzonderlijk in 1985. 

Variabelen Coëfficiënten 

 (|t-waarden|) 

 Mannen Vrouwen Verschillen 

Constante -2,22 -2,15 -0,06 

 (15,7) (12,0) (0,29) 

Functieniveau 1 - - - 

versus 2 en hoger (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 -0,98 -1,25 0,27 

versus 3 en hoger (26,3) (24,6) (4,33) 

Functieniveau 3 -1,85 -2,82 0,97 

versus 4 en hoger (49,0) (52,7) (14,9) 

Functieniveau 4 -2,62 -3,61 0,99 

versus 5 en hoger (64,1) (56,9) (13,1) 

Functieniveau 5 -3,11 -4,27 1,16 

versus 6 en 7 (65,6) (54,2) (12,6) 

Functieniveau 6 -5,08 -5,38 0,30 

versus 7 (85,4) (53,9) (2,62) 

Onderwijsniveau 1,06 1,34 -0,29 

 (41,3) (39,1) (6,73) 

Algemene Opleiding - - - 

 (-) (-) (-) 

Technische -0,36 -0,71 0,35 

Opleiding (10,6) (7,59) (3,48) 

Administratieve -0,30 -0,79 0,49 

Opleiding (7,00) (14,7) (7,06) 

Verzorgende 0,08 -0,34 0,41 

Opleiding (1,56) (7,14) (6,07) 

Leeftijd 0,10 0,09 0,02 

 (13,5) (8,21) (1,49) 

Leeftijd kwadraat -1,03 -0,93 -0,10 

(10-3) (10,8) (6,80) (0,59) 

Niet-gehuwd - - - 

 (-) (-) (-) 

Gehuwd -0,05 -0,51 0,46 

 (0,71) (4,75) (3,47) 

Bedrijfsomvang - - - 

< 10 (-) (-) (-) 

Bedrijfsomvang 0,05 0,23 -0,18 

10 - < 100 (1,36) (5,15) (3,13) 

Bedrijfsomvang -0,13 0,35 -0,47 

≥ 100 (3,67) (8,52) (8,86) 

Onderwijsniveau * 0,06 0,12 -0,06 

gehuwd (2,22) (3,40) (1,45) 

N 15450 8262  

Deviantie 27937 15718 1141 

Deviantie van    

het nulmodel 36902 20730  

Bron: CBS, Arbeidskrachtentelling 1985, eigen berekening. 

  

. 
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Tabel 7.3Resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ter verklaring van de kans een gegeven functieniveau te overstijgen voor 

mannen voor de zeven sectoren afzonderlijk in 1981 

 Coëfficiënten 

 (|t-waarden|) 

Variabelen Traditio-

nele 

primaire 

sector 

Klassiek 

kapitalis-

tische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en 

dienstverlening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra-

tiseerde 

industrie 

Bureau- 

cratische 

dienst- 

verlening 

Professio-

neledienst-

verlening 

Constante 1,99 -2,59 -1,44 -0,07 -1,61 -0,34 -2,10 

 (2,30) (5,40) (4,65) (0,26) (4,00) (0,62) (4,68) 

Functieniveau 1 - - - - - - - 

versus 2 en hoger (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 -3,76 -1,02 -1,97 -1,06 -0,12 0,65 -0,33 

versus 3 en hoger (10,5) (10,8) (27,1) (14,9) (1,55) (2,66) (1,87) 

Functieniveau 3 -6,78 -1,02 -1,86 -2,10 -0,90 -3,10 -2,82 

versus 4 en hoger (16,8) (8,93) (22,0) (29,7) (11,6) (20,0) (19,0) 

Functieniveau 4 -1,91 -1,46 -2,49 -3,56 -2,13 -4,40 -2,73 

versus 5 en hoger (2,70) (10,9) (26,1) (44,1) (25,4) (27,1) (17,2) 

Functieniveau 5 -6,21 -1,76 -2,54 -3,93 -2,94 -4,15 -4,20 

versus 6 en 7 (12,1) (10,7) (21,8) (36,5) (27,9) (22,8) (26,0) 

Functieniveau 6 -7,28 -4,79 -5,59 -5,78 -5,50 -6,46 -6,58 

versus 7 (9,88) (17,0) (26,1) (30,7) (29,6) (30,1) (37,6) 

Onderwijsniveau 1,03 0,97 0,79 0,89 1,11 1,01 1,48 

 (5,06) (8,84) (10,9) (15,1) (15,2) (10,8) (20,3) 

Algemene opleiding - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische -0,72 -0,32 -0,30 -0,19 -0,35 0,17 -0,47 

opleiding (2,65) (2,84) (4,06) (2,73) (4,36) (1,45) (4,27) 

Administratieve -1,06 -0,25 0,12 -0,55 -0,38 -0,51 -1,07 

opleiding (2,21) (1,67) (1,37) (4,72) (3,19) (4,74) (8,32) 

Verzorgende -0,64 -0,64 -0,35 -0,70 -0,55 -0,38 -0,33 
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opleiding (0,58) (2,65) (2,90) (3,81) (3,33) (3,10) (2,86) 

Leeftijd 0,09 0,08 0,09 0,05 0,05 0,08 0,09 

 (1,88) (3,35) (5,61) (3,21) (3,01) (3,48) (4,04) 

Leeftijd kwadraat -1,09 -0,76 -1,03 -0,49 -0,48 -0,82 -0,96 

(10-3) (1,94) (2,63) (4,98) (2,73) (2,19) (2,93) (3,58) 

Niet-gehuwd - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwd -0,36 0,03 0,11 -0,34 -0,09 -0,55 -0,08 

 (0,80) (0,11) (0,58) (2,44) (0,49) (1,78) (0,32) 

Bedrijfsomvang - - - - - - - 

<10 (-) (-) (-) (-) (-) ( ) (-) 

Bedrijfsomvang -0,54 0,19 -0,13 -0,05 -0,24 -0,25 0,46 

10 - < 100 (2,73) (1,26) (1,92) (0,74) (1,02) (0,98) (4,36) 

Bedrijfsomvang -1,62 0,11 -0,04 -0,09 -0,39 -0,27 0,21 

? 100 (7,05) (0,74) (0,58) (1,38) (1,71) (1,08) (2,06) 

Onderwijsniveau * 0,26 0,06 0,05 0,20 0,07 0,21 0,04 

gehuwd (1,34) (0,52) (0,63) (3,38) (1,02) (2,12) (0,62) 

N = 16463 532 1453 3014 4175 2876 1921 2492 

Deviantie 828,8 2649,1 4954,0 4878,2 3633,0 3160,4 4305,0 

Deviantie van        

het nulmodel 973,2 3203,9 5860,3 6180,2 5014,5 4019,5 6227,2 

McFaddens        

pseudo R2 0,14 0,17 0,15 0,21 0,27 0,21 0,31 

Bron: CBS Arbeidskrachtentelling 1981, eigen berekening 
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Tabel 7.4 Resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ter verklaring van de kans een gegeven functieniveau te overstijgen voor vrouwen 

voor de zeven sectoren afzonderlijk in 1981 

 Coëfficiënten 

 (|t-waarden|) 

Variabelen Traditio-

nele 

primaire 

sector 

Klassiek 

kapitalis-

tische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en 

dienstverlening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra-

tiseerde 

industrie 

Bureau-

cratische 

dienst-

verlening 

Professio-

nele 

dienst-

verlening 

Constante 6,63 -1,00 0,03 1,33 0,85 0,02 -1,01 

 (1,35) (1,35) (0,08) (1,57) (0,86) (0,03) (3,34) 

Functieniveau 1 - - - - - - - 

versus 2 en hoger (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 -3,03 -1,46 -2,33 -0,66 -0,46 -0,21 -0,62 

versus 3 en hoger (2,07) (8,82) (28,8) (3,30) (2,39) (0,91) (5,52) 

Functieniveau 3 -12,62 -2,33 -2,85 -2,75 -1,60 -3,17 -3,37 

versus 4 en hoger (5,94) (9,79) (27,8) (13,5) (8,15) (16,9) (32,0) 

Functieniveau 4 15,08 -2,40 -3,82 -4,48 -3,29 -5,17 -4,12 

versus 5 en hoger (0,00) (6,97) (24,2) (14,0) (12,4) (22,3) (35,8) 

Functieniveau 5 19,49 -2,95 -3,30 -2,96 -2,59 -4,48 -5,40 

versus 6 en 7 (0,00) (5,31) (12,2) (5,56) (6,09) (13,3) (41,5) 

Functieniveau 6 -30,5 -4,27 -4,08 -4,59 -9,07 -5,48 -7,33 

versus 7 (0,00) (3,66) (8,04) (4,21) (1,91) (12,4) (46,5) 

Onderwijsniveau 0,68 0,95 0,83 0,95 0,89 0,87 1,58 

 (0,63) (5,70) (11,6) (5,62) (5,65) (8,05) (27,2) 

Algemene opleiding - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische -0,05 -1,00 -0,44 -0,70 -0,26 -0,27 -0,78 

opleiding (0,05) (3,20) (2,86) (1,66) (0,83) (0,71) (3,94) 

Administratieve 3,37 -0,15 -0,27 -0,27 -0,03 -0,30 -1,59 

opleiding (1,26) (0,55) (2,46) (1,18) (0,14) (1,98) (13,7) 

Verzorgende 1,80 -0,88 -0,51 -0,72 -0,53 -0,41 -0,67 

opleiding (1,65) (4,27) (5,85) (3,48) (2,61) (2,41) (7,91) 

Leeftijd -0,18 0,04 0,04 -0,05 -0,05 0,06 0,07 

 (0,65) (0,89) (2,03) (1,13) (1,04) (0,16) (4,39) 

Leeftijd kwadraat 2,04 -0,45 -0,48 0,50 0,75 -0,69 -0,86 

(10-3) (0,59) (0,73) (1,78) (0,87) (1,08) (1,46) (3,92) 
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Niet-gehuwd - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwd 4,90 -0,63 -0,73 0,13 0,67 -1,09 -1,38 

 (2,01) (1,58) (3,52) (0,29) (1,54) (3,00) (7,59) 

Bedrijfsomvang - - - - - - - 

<10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsomvang -0,10 0,10 0,18 -0,00 -0,47 0,05 0,09 

10 - < 100 (0,08) (0,47) (2,37) (0,01) (0,91) (0,19) (1,18) 

Bedrijfsomvang -6,8.101 0      0,21 -0,02 -0,00 -0,25 0,35 0,02 

≥ 100 (5,8.101 0     (1,00) (0,22) (0,01) (0,51) (1,59) (0,28) 

Onderwijsniveau * -1,80 0,13 0,10 -0,05 -0,28 0,37 0,40 

gehuwd (1,62) (0,73) (1,23) (0,28) (1,62) (2,88) (7,01) 

N = 8223 182 458 2317 446 398 827 3595 

Deviantie 102,1 947,8 3423,3 971,2 970,0 1439,2 5172,0 

Deviantie van        

het nulmodel 109,4 1061,1 3858,1 1057,3 1043,5 1658,9 8057,0 

McFaddens        

pseudo R2 0,04 0,10 0,11 0,07 0,06 0,13 0,36 

Bron: CBS Arbeidskrachtentelling 1981, eigen berekening 
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Tabel 7.5 Verschillen van de "logit-continuation-ratio" modellen ter verklaring van de kans een gegeven functieniveau te 

overstijgen tussen mannen en vrouwen voor de zeven sectoren afzonderlijk in 1981 

 Verschillen (man - vrouw) 

 (|t-waarden|) 

Variabelen Traditio-

nele 

primaire 

sector 

Klassiek 

kapitalis- 

tische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en 

dienstverlening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra- 

tiseerde 

industrie 

Bureau-

cratische 

dienst-

verlening 

Professio-

nele 

dienst-

verlening 

Constante -4,64 -1,59 -1,46 -1,40 -2,46 -0,36 -1,09 

 (0,93) (1,79) (3,23) (1,58) (2,31) (0,42) (2,01) 

Functieniveau 1 - - - - - - - 

versus 2 en hoger (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 -0,73 0,44 0,36 -0,40 0,34 0,86 0,29 

versus 3 en hoger (0,48) (2,30) (3,29) (1,90) (1,63) (2,57) (1,37) 

Functieniveau 3 5,84 1,31 0,99 0,65 0,69 0,07 0,55 

versus 4 en hoger (2,70) (4,94) (7,46) (3,00) (3,29) (0,27) (3,00) 

Functieniveau 4 -16,99 0,93 1,34 0,92 1,17 0,77 1,39 

versus 5 en hoger (0,00) (2,53) (7,24) (2,79) (4,18) (2,74) (7,09) 

Functieniveau 5 -25,70 1,19 0,75 -0,97 -0,34 0,33 1,20 

versus 6 en 7 (0,00) (2,06) (2,55) (1,79) (0,78) (0,86) (5,81) 

Functieniveau 6 23,2 -0,53 -1,52 -1,18 3,57 -0,97 0,75 

versus 7 (0,00) (0,44) (2,76) (1,07) (0,75) (1,98) (3,18) 

Onderwijsniveau 0,35 0,02 -0,04 -0,06 0,22 0,14 -0,10 

 (0,32) (0,10) (0,42) (0,34) (1,27) (0,97) (1,08) 

Algemene opleiding - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische -0,67 0,69 0,14 0,51 -0,09 0,44 0,31 

opleiding (0,62) (2,07) (0,85) (1,20) (0,27) (1,11) (1,37) 

Administratieve -4,43 -0,10 0,39 -0,28 -0,34 -0,20 0,53 

opleiding (1,63) (0,31) (2,78) (1,07) (1,33) (1,09) (3,04) 

Verzorgende -2,44 0,23 0,16 0,03 -0,02 0,04 0,34 
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opleiding (1,58) (0,74) (1,08) (0,09) (0,07) (0,17) (2,35) 

Leeftijd 0,27 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,02 

 (0,94) (0,78) (2,02) (2,08) (1,99) (0,07) (0,61) 

Leeftijd kwadraat -3,13 -0,32 -0,55 -0,98 -1,23 -0,13 -0,10 

(10-3) (0,89) (0,47) (1,62) (1,65) (1,69) (0,23) (0,29) 

Niet-gehuwd - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwd -5,25 0,66 0,84 -0,47 -0,77 0,54 1,30 

 (2,12) (1,41) (3,01) (1,01) (1,61) (1,12) (4,22) 

Bedrijfsomvang - - - - - - - 

<10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsomvang -0,44 0,10 -0,31 -0,05 0,24 -0,30 0,37 

10 - < 100 (0,33) (0,37) (3,05) (0,20) (0,41) (0,85) (2,83) 

Bedrijfsomvang 6,8.1010 -0,10 -0,02 -0,09 -0,14 -0,62 0,19 

≥ 100 (5,8.101 0     (0,40) (0,21) (0,40) (0,26) (1,86) (1,51) 

Onderwijsniveau * 2,06 -0,07 -0,05 0,25 0,35 -0,16 -0,35 

gehuwd (1,82) (0,35) (0,49) (1,26) (1,89) (0,99) (3,92) 

Likelihoodratio        

verschil man        

vrouw 88,9 66,8 363,7 93,6 77,7 76,4 276,0 

Vrijheidsgraden 16 16 16 16 16 16 16 

Bron: CBS Arbeidskrachtentelling 1981, eigen berekening 
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Tabel 7.6 Resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ter verklaring van de kans een gegeven functieniveau te overstijgen voor 

mannen voor de zeven sectoren afzonderlijk in 1985 

 Coëfficiënten 

 (|t-waarden|) 

Variabelen Traditio- 

nele 

primaire 

sector 

Klassiek 

kapitalis- 

tische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en 

dienstver- 

lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra- 

tiseerde 

industrie 

Bureau- 

cratische 

dienst- 

verlening 

Professio- 

nele 

dienst- 

verlening 

Constante 1,94 -2,71 -1,80 -0,37 -3,40 -1,19 -2,75 

 (1,81) (5,47) (5,80) (1,18) (8,01) (2,14) (6,34) 

Functieniveau 1 - - - - - - - 

versus 2 en hoger (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 -3,79 -1,00 -1,87 -1,08 -0,18 0,12 -0,17 

versus 3 en hoger (8,69) (9,74) (24,9) (13,3) (2,11) (0,54) (0,98) 

Functieniveau 3 -7,05 -1,10 -1,39 -2,24 -0,95 -3,01 -2,50 

versus 4 en hoger (14,7) (9,02) (15,8) (27,8) (11,4) (19,4) (18,2) 

Functieniveau 4 -2,63 -1,59 -2,03 -3,42 -2,05 -4,35 -2,32 

versus 5 en hoger (3,76) (11,6) (21,7) (38,1) (23,3) (27,1) (15,9) 

Functieniveau 5 -7,47 -2,38 -2,29 -3,98 -2,95 -3,81 -3,79 

versus 6 en 7 (11,7) (14,4) (21,3) (35,3) (27,7) (21,3) (26,1) 

Functieniveau 6 -7,03 -5,27 -5,59 -6,22 -5,23 -6,06 -5,56 

versus 7 (7,51) (16,5) (28,6) (31,1) (30,3) (30,0) (36,1) 

Onderwijsniveau 1,03 1,03 0,68 0,87 1,13 0,94 1,28 

 (5,17) (10,8) (10,3) (13,8) (15,8) (10,2) (19,4) 

Algemene opleiding - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische -0,74 -0,39 -0,48 -0,02 -0,10 0,17 -0,53 

opleiding (2,58) (3,38) (6,43) (0,25) (1,13) (1,39) (4,80) 

Administratieve -0,82 -0,09 -0,05 -0,02 -0,00 -0,05 -0,78 

opleiding (1,31) (0,58) (0,60) (0,14) (0,03) (0,44) (6,33) 

Verzorgende -1,70 -0,55 -0,40 0,12 -0,60 -0,12 -0,23 
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opleiding (2,27) (1,97) (3,50) (0,66) (3,97) (1,00) (1,97) 

Leeftijd 0,09 0,08 0,12 0,04 0,13 0,10 0,12 

 (1,60) (3,33) (7,16) (2,39) (6,48) (3,86) (5,57) 

Leeftijd kwadraat -1,01 -0,70 -1,28 -0,23 -1,25 -0,93 -1,35 

(10-3) (1,36) (2,22) (5,99) (1,05) (5,13) (3,10) (4,98) 

Niet-gehuwd - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwd -0,74 0,27 -0,02 -0,19 -0,04 -0,19 -0,22 

 (1,44) (1,09) (0,09) (1,17) (0,17) (0,59) (0,90) 

Bedrijfsomvang - - - - - - - 

<10 (-) (-) (-) (-) (-) ( ) (-) 

Bedrijfsomvang -0,94 -0,01 -0,14 -0,10 -0,32 -0,08 0,69 

10 - < 100 (4,06) (0,04) (2,03) (1,45) (1,48) (0,38) (7,17) 

Bedrijfsomvang -1,93 -0,30 -0,22 -0,14 -0,26 -0,01 0,35 

≥ 100 (7,07) (2,13) (3,17) (1,93) (1,28) (0,03) (3,73) 

Onderwijsniveau * 0,40 0,00 0,12 0,16 -0,05 0,11 0,11 

gehuwd (1,96) (0,01) (1,62) (2,46) (0,76) (1,10) (1,65) 

N =  15450 444 1301 2865 3460 2640 1991 2749 

Deviantie 678,5 2567,7 5312,4 4380,0 3637,8 3334,3 4666,0 

Deviantie van        

het nulmodel 801,0 3142,4 6173,3 5645,7 4948,1 4071,4 6535,8 

McFaddens        

pseudo R2 0,14 0,18 0,14 0,22 0,26 0,18 0,28 

Bron: CBS Arbeidskrachtentelling 1985, eigen berekening 
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Tabel 7.7 Resultaten van het "logit-continuation-ratio" model ter verklaring van de kans een gegeven functieniveau te overstijgen voor 

vrouwen voor de zeven sectoren afzonderlijk in 1985 

 Coëfficiënten 

 (|t-waarden|) 

Variabelen Traditio- 

nele 

primaire 

sector 

Klassiek 

kapitalis- 

tische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en 

dienstver- 

lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra- 

tiseerde 

industrie 

Bureau- 

cratische 

dienst- 

verlening 

Professio- 

nele 

dienst- 

verlening 

Constante 1,01 -3,38 -0,16 -0,17 -1,67 -0,41 -2,30 

 (0,31) (3,49) (0,45) (0,20) (1,78) (0,62) (7,35) 

Functieniveau 1 - - - - - - - 

versus 2 en hoger (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 -0,77 -1,81 -2,29 -0,16 -0,66 0,15 -0,43 

versus 3 en hoger (1,24) (8,71) (27,8) (0,78) (3,27) (0,69) (3,98) 

Functieniveau 3 -8,60 -1,88 -2,54 -2,60 -2,15 -2,84 -3,16 

versus 4 en hoger (11,9) (6,64) (24,7) (12,4) (10,4) (17,1) (32,1) 

Functieniveau 4 -4,99 -3,27 -3,23 -4,21 -3,55 -4,60 -4,00 

versus 5 en hoger (4,77) (8,48) (22,0) (13,5) (13,0) (22,1) (37,0) 

Functieniveau 5 -5,92 -3,02 -2,61 -4,03 -3,14 -4,07 -5,23 

versus 6 en 7 (5,12) (4,82) (11,6) (7,69) (7,67) (13,6) (42,2) 

Functieniveau 6 -14,3 -10,0 -4,84 -6,31 -3,57 -6,10 -6,36 

versus 7 (0,46) (1,61) (7,90) (4,97) (6,01) (13,8) (44,2) 

Onderwijsniveau 2,66 1,21 0,69 1,52 0,84 0,97 1,67 

 (3,30) (6,50) (9,35) (9,76) (6,22) (9,55) (28,4) 

Algemene opleiding - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische -1,28 -1,42 -0,34 -0,06 -0,36 0,69 -0,77 

opleiding (1,46) (3,88) (1,99) (0,14) (1,20) (2,02) (4,02) 

Administratieve -0,60 -0,89 -0,06 -0,63 0,07 -0,19 -1,23 

opleiding (0,62) (3,03) (0,60) (2,86) (0,35) (1,33) (11,7) 

Verzorgende -1,49 -0,92 -0,31 -1,16 -0,55 -0,29 -0,56 
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opleiding (2,21) (3,86) (3,39) (5,05) (2,60) (1,69) (6,76) 

Leeftijd -0,05 0,16 0,05 -0,03 0,06 0,03 0,09 

 (0,36) (2,81) (2,41) (0,66) (1,10) (0,93) (5,57) 

Leeftijd kwadraat 0,86 -1,77 -0,56 0,29 -0,73 -0,32 -1,07 

(10-3) (0,50) (2,34) (2,04) (0,43) (1,02) (0,65) (4,83) 

Niet-gehuwd - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwd 3,85 -0,18 -0,67 1,02 -0,39 -0,57 -0,93 

 (1,97) (0,33) (2,96) (2,22) (0,89) (1,55) (4,88) 

Bedrijfsomvang - - - - - - - 

<10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsomvang -1,44 -0,24 -0,08 -0,31 0,86 0,11 0,11 

10 - < 100 (2,01) (0,96) (1,04) (1,46) (1,95) (0,42) (1,44) 

Bedrijfsomvang 0,34 0,14 -0,15 -0,34 0,86 0,18 0,15 

≥ 100 (0,33) (0,59) (1,84) (1,68) (2,11) (0,80) (2,10) 

Onderwijsniveau * -2,09 -0,08 0,14 -0,40 0,05 0,18 0,25 

gehuwd (2,61) (0,37) (1,66) (2,27) (0,34) (1,46) (4,39) 

N = 8261 301 324 2169 424 406 848 3790 

Deviantie 170,3 693,8 3627,8 962,4 1031,8 1577,8 5092,0 

Deviantie van        

het nulmodel 187,7 804,7 3955,7 1123,7 1153,8 1826,3 8115,5 

McFaddens        

pseudo R2 0,08 0,12 0,08 0,14 0,10 0,13 0,37 

Bron: CBS Arbeidskrachtentelling 1985, eigen berekening 
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Tabel 7.8 Verschillen van de "logit-continuation-ratio" modellen ter verklaring van de kans een gegeven functieniveau te 

overstijgen tussen mannen en vrouwen voor de zeven sectoren afzonderlijk in 1985 

 Verschillen (man - vrouw) 

 (|t-waarden|) 

Variabelen Traditio- 

nele 

primaire 

sector 

Klassiek 

kapitalis- 

tische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en 

dienstver- 

lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra- 

tiseerde 

industrie 

Bureau- 

cratische 

dienst- 

verlening 

Professio- 

nele 

dienst- 

verlening 

Constante 0,93 0,67 -1,64 -0,20 -1,74 -0,77 -0,45 

 (0,27) (0,62) (3,49) (0,22) (1,69) (0,89) (0,83) 

Functieniveau 1 - - - - - - - 

versus 2 en hoger (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 -3,02 0,81 0,42 -0,92 0,48 -0,03 0,26 

versus 3 en hoger (3,98) (3,49) (3,76) (4,09) (2,21) (0,10) (1,32) 

Functieniveau 3 1,55 0,78 1,15 0,37 1,20 -0,17 0,67 

versus 4 en hoger (1,79) (2,54) (8,49) (1,62) (5,36) (0,76) (3,95) 

Functieniveau 4 2,36 1,67 1,20 0,79 1,49 0,25 1,68 

versus 5 en hoger (1,87) (4,09) (6,88) (2,44) (5,21) (0,95) (9,27) 

Functieniveau 5 -1,55 0,64 0,32 0,05 0,19 0,26 1,44 

versus 6 en 7 (1,17) (0,99) (1,30) (0,09) (0,45) (0,73) (7,57) 

Functieniveau 6 7,23 4,73 -0,75 0,10 -1,66 0,05 0,79 

versus 7 (0,24) (0,76) (1,17) (0,07) (2,68) (0,10) (3,76) 

Onderwijsniveau -1,63 -0,18 -0,01 -0,65 0,29 -0,03 -0,39 

 (1,96) (0,86) (0,09) (3,87) (1,93) (0,20) (4,46) 

Algemene opleiding - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische 0,54 1,03 -0,14 0,04 0,27 -0,52 0,24 

opleiding (0,59) (2,68) (0,73) (0,09) (0,85) (1,44) (1,07) 

Administratieve -0,22 0,79 0,01 0,61 -0,08 0,14 0,46 

opleiding (0,19) (2,37) (0,05) (2,40) (0,32) (0,79) (2,82) 

Verzorgende -0,21 0,37 -0,09 1,28 -0,06 0,17 0,33 
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opleiding (0,21) (1,00) (0,63) (4,39) (0,21) (0,79) (2,33) 

Leeftijd 0,14 -0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,03 

 (0,94) (1,17) (2,75) (1,40) (1,28) (1,41) (1,08) 

Leeftijd kwadraat -1,87 1,07 -0,72 -0,51 -0,52 -0,61 -0,28 

(10-3) (1,00) (1,30) (2,08) (0,73) (0,68) (1,06) (0,80) 

Niet-gehuwd - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwd -4,59 0,45 0,65 -1,21 0,36 0,37 0,72 

 (2,27) (0,75) (2,21) (2,48) (0,74) (0,76) (2,31) 

Bedrijfsomvang - - - - - - - 

<10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsomvang 0,50 0,23 -0,05 0,21 -1,18 -0,19 0,58 

10 - < 100 (0,66) (0,80) (0,48) (0,93) (2,40) (0,57) (4,70) 

Bedrijfsomvang -2,26 -0,44 -0,07 0,20 -1,13 -0,19 0,19 

≥ 100 (2,12) (1,57) (0,68) (0,94) (2,46) (0,61) (1,63) 

Onderwijsniveau * 2,49 0,08 -0,03 0,56 -0,11 -0,07 -0,15 

gehuwd (3,01) (0,34) (0,24) (2,97) (0,62) (0,47) (1,65) 

Likelihoodratio        

verschil man        

vrouw 136,5 73,9 467,8 157,6 121,0 65,9 509,0 

Vrijheidsgraden 16 16 16 16 16 16 16 

Bron: CBS Arbeidskrachtentelling 1985, eigen berekening 
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Tabel 7.9 Verschillen tussen de "logit-continuation-ratio" modellen van 

1981 en 1985 ter verklaring van de kans een gegeven functieniveau te 

overstijgen voor mannen en vrouwen afzonderlijk. 

 Verschillen (1985 - 1981) 

 (|t-waarden|) 

Variabelen Mannen Vrouwen 

Constante -0,79 -0,75 

 (4,12) (3,02) 

Functieniveau 1 - - 

versus 2 en hoger (-) (-) 

Functieniveau 2 0,02 0,13 

versus 3 en hoger (0,47) (1,80) 

Functieniveau 3 0,04 0,08 

versus 4 en hoger (0,87) (1,05) 

Functieniveau 4 0,17 0,10 

versus 5 en hoger (2,93) (1,12) 

Functieniveau 5 0,09 0,10 

versus 6 en 7 (1,37) (0,91) 

Functieniveau 6 0,36 0,71 

versus 7 (4,16) (4,83) 

Onderwijsniveau -0,03 -0,01 

 (0,85) (0,27) 

Algemene 

Opleiding 

- - 

 (-) (-) 

Technische 0,00 0,35 

Opleiding (0,10) (2,63) 

Administratieve 0,18 0,24 

Opleiding (2,94) (3,00) 

Verzorgende 0,15 0,17 

Opleiding (2,20) (2,60) 

Leeftijd 0,03 0,02 

 (3,30) (1,63) 

Leeftijd kwadraat -0,32 -0,26 

(10-3) (2,47) (1,32) 

Niet-gehuwd - - 

 (-) (-) 

Gehuwd 0,10 0,25 

 (1,00) (1,70) 

Bedrijfsomvang - - 

< 10 (-) (-) 

Bedrijfsomvang -0,01 -0,12 

10 - < 100 (0,26) (1,83) 

Bedrijfsomvang -0,09 -0,06 

≥ 100 (1,80) (1,04) 

Onderwijsniveau * -0,03 -0,08 

gehuwd (0,94) (1,62) 

Bron: CBS, Arbeidskrachtentellingen1981 en 1985, eigen berekening. 
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Tabel 7.10 Verschillen van de "logit-continuation-ratio" modellen tussen 1981 en 1985 ter verklaring van de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen voor mannen voor de zeven sectoren afzonderlijk. 

 Verschillen (1985 - 1981) 

 (|t-waarden|) 

Variabelen Traditio- 

nele 

primaire 

sector 

Klassiek 

kapitalis- 

tische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en 

dienstver- 

lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra- 

tiseerde 

industrie 

Bureau- 

cratische 

dienst- 

verlening 

Professio- 

nele 

dienst- 

verlening 

Constante -0,05 -0,12 -0,37 -0,30 -1,79* -0,85 -0,65 

 (0,03) (0,17) (0,83) (0,75) (3,06) (1,08) (1,05) 

Functieniveau 1 - - - - - - - 

versus 2 en hoger (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Functieniveau 2 -0,03 0,02 0,10 -0,02 -0,06 -0,53 0,17 

versus 3 en hoger (0,06) (0,12) (0,98) (0,19) (0,48) (1,65) (0,68) 

Functieniveau 3 -0,27 -0,07 0,47* -0,13 -0,05 0,09 0,33 

versus 4 en hoger (0,43) (0,44) (3,84) (1,25) (0,42) (0,40) (1,63) 

Functieniveau 4 -0,72 -0,13 0,46* 0,15 0,07 0,05 0,41 

versus 5 en hoger (0,73) (0,69) (3,42) (1,21) (0,60) (0,20) (1,90) 

Functieniveau 5 -1,26 -0,62* 0,26 -0,05 -0,01 0,34 0,41 

versus 6 en 7 (1,54) (2,68) (1,62) (0,31) (0,07) (1,33) (1,89) 

Functieniveau 6 0,25 -0,48 0,00 -0,44 0,27 0,40 1,01* 

versus 7 (0,21) (1,13) (0,00) (1,60) (1,06) (1,36) (4,36) 

Onderwijsniveau 0,00 0,06 -0,10 -0,02 0,02 -0,07 -0,20* 

 (0,01) (0,44) (1,03) (0,23) (0,24) (0,53) (2,03) 

Algemene opleiding - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische -0,02 -0,08 -0,18 0,17 0,25* 0,00 -0,06 

opleiding (0,05) (0,47) (1,76) (1,59) (2,13) (0,00) (0,39) 

Administratieve 0,24 0,16 -0,18 0,53* 0,37* 0,46* 0,29 

opleiding (0,31) (0,71) (1,39) (3,08) (2,20) (3,02) (1,64) 

Verzorgende -1,06 0,09 -0,05 0,81* -0,05 0,26 0,10 
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opleiding (0,80) (0,25) (0,28) (3,18) (0,22) (1,48) (0,62) 

Leeftijd 0,01 0,00 0,03 -0,01 0,07* 0,01 0,03 

 (0,11) (0,14) (1,19) (0,23) (2,79) (0,43) (1,08) 

Leeftijd kwadraat 0,08 0,06 -0,25 0,26 -0,77* -0,11 -0,39 

(10-3) (0,09) (0,14) (0,84) (0,94) (2,35) (0,28) (1,02) 

Niet-gehuwd - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwd -0,38 0,24 -0,12 0,16 0,06 0,36 -0,14 

 (0,56) (0,70) (0,47) (0,72) (0,21) (0,80) (0,40) 

Bedrijfsomvang - - - - - - - 

<10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsomvang -0,40 -0,20 -0,01 -0,06 -0,08 0,17 0,23 

10 - < 100 (1,30) (0,95) (0,10) (0,57) (0,25) (0,50) (1,59) 

Bedrijfsomvang -0,31 -0,41* -0,18 -0,05 0,12 0,26 0,13 

≥ 100 (0,88) (2,00) (1,81) (0,48) (0,41) (0,81) (0,96) 

Onderwijsniveau * 0,14 -0,06 0,07 -0,04 -0,13 -0,10 0,07 

gehuwd (0,51) (0,38) (0,67) (0,46) (1,26) (0,74) (0,68) 

Bron: CBS Arbeidskrachtentellingen 1981en 1985, eigen berekening 
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Tabel 7.11 Verschillen van de "logit-continuation-ratio" modellen tussen 1985 en 1981 ter verklaring van de kans een gegeven 

functieniveau te overstijgen van vrouwen voor de zeven sectoren afzonderlijk. 

 Verschillen (1985 - 1981) 

 (|t-waarden|) 

Variabelen Traditio- 

nele 

primaire 

sector 

Klassiek 

kapitalis- 

tische 

industrie 

Kleinschalige 

handel en 

dienstver- 

lening 

Concurrerende 

industrie met 

geschoolde 

werknemers 

Grootschalige 

gebureaucra- 

tiseerde 

industrie 

Bureau- 

cratische 

dienst- 

verlening 

Professio- 

nele 

dienst- 

verlening 

Constante -5,62 -2,38 -0,19 -1,50 -2,52 -0,43 -1,29* 

 (0,95) (1,94) (0,38) (1,25) (1,85) (0,46) (2,97) 

Functieniveau 1 - - - - - - - 

versus 2 en hoger (-) (-) (-) (-) (-) (-)  

Functieniveau 2 2,26 -0,36 0,04 0,50 -0,20 0,35 0,19 

versus 3 en hoger (1,42) (1,34) (0,36) (1,72) (0,72) (1,13) (1,22) 

Functieniveau 3 4,02 0,45 0,31* 0,15 -0,55 0,33 0,21 

versus 4 en hoger (1,79) (1,22) (2,15) (0,51) (1,93) (1,30) (1,44) 

Functieniveau 4 -20,07 -0,87 0,60* 0,27 -0,25 0,57 0,12 

versus 5 en hoger (0,00) (1,69) (2,77) (0,62) (0,66) (1,83) (0,75) 

Functieniveau 5 -25,41 -0,07 0,69 -1,07 -0,54 0,41 0,17 

versus 6 en 7 (0,00) (0,09) (1,95) (1,43) (0,92) (0,91) (0,96) 

Functieniveau 6 16,22 -5,73 -0,77 -1,72 5,50 -0,62 0,97* 

versus 7 (0,00) (0,91) (0,96) (1,03) (1,15) (0,99) (4,55) 

Onderwijsniveau 1,98 0,26 -0,13 0,57* -0,05 0,10 0,09 

 (1,47) (1,06) (1,31) (2,47) (0,24) (0,66) (1,15) 

Algemene opleiding - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Technische -1,23 -0,42 0,10 0,64 -0,10 0,95 0,01 

opleiding (0,90) (0,86) (0,43) (1,07) (0,24) (1,88) (0,04) 

Administratieve -3,98 -0,74 0,21 -0,36 0,10 0,12 0,36* 

opleiding (1,39) (1,83) (1,42) (1,12) (0,34) (0,56) (2,30) 

Verzorgende -3,29* -0,04 0,21 -0,44 -0,01 0,12 0,11 
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opleiding (2,57) (0,14) (1,63) (1,43) (0,04) (0,51) (0,92) 

Leeftijd 0,13 0,12 0,01 0,02 0,11 -0,02 0,02 

 (0,42) (1,62) (0,29) (0,24) (0,21) (0,07) (0,87) 

Leeftijd kwadraat -1,18 -1,32 -0,08 -0,21 -1,48 0,37 -0,21 

(10-3) (0,30) (1,36) (0,20) (0,24) (1,49) (0,54) (0,67) 

Niet-gehuwd - - - - - - - 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Gehuwd -1,05 0,46 0,06 0,89 -1,06 0,53 0,45 

 (0,33) (0,69) (0,20) (1,39) (1,72) (1,02) (1,69) 

Bedrijfsomvang - - - - - - - 

<10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bedrijfsomvang -1,33 -0,33 -0,27* -0,31 1,33* 0,06 0,02 

10 - < 100 (0,90) (1,03) (2,39) (1,00) (1,96) (0,17) (0,18) 

Bedrijfsomvang ???? -0,07 -0,13 -0,34 1,11 -0,17 0,13 

≥ 100 (???) (0,21) (1,14) (1,14) (1,75) (0,52) (1,27) 

Onderwijsniveau * -0,28 -0,21 0,04 -0,35 0,33 -0,19 -0,14 

gehuwd (0,21) (0,75) (0,35) (1,35) (1,42) (1,06) (1,76) 

Bron: CBS Arbeidskrachtentellingen 1981en 1985, eigen berekening 
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8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 

8.1 SAMENVATTING 

In dit onderzoek is geprobeerd antwoord te geven op de vraag in hoeverre het mogelijk is 

verschillen in verdringing tussen sectoren en verschillen in verdringing tussen mannen en 

vrouwen binnen sectoren te verklaren. Deze vraag drong zich om verschillende redenen op. In 

de eerste plaats worden verschillende antwoorden gegeven op de vraag of verdringing tot 

onderbenutting leidt. Deels op basis van dezelfde gegevens komen onderzoekers tot 

tegenstrijdige conclusies. De tegenstrijdigheid wordt veroorzaakt doordat de onderzoekers 

verschillende modellen en theorieën over de werking van de arbeidsmarkt gebruiken. Een 

tweede reden voor het onderzoek is dat gebleken is dat de verdeling van werknemers over banen 

tussen sectoren van de arbeidsmarkt verschilt. Het is derhalve te verwachten dat verdringing 

zich in verschillende mate in de sectoren voordoet, een aspect waar tot nu toe weinig aandacht is 

aan besteed. Een derde reden is dat de allocatie op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen 

verschilt. Vrouwen hebben andere, meestal lagere, banen dan mannen, waardoor te verwachten 

is dat verdringing tussen mannen en vrouwen zal verschillen. 

 Een probleem bij het beoordelen van de onderzoekingen is dat verschillende modellen 

en theorieën van de werking van de arbeidsmarkt worden gehanteerd. Derhalve is in hoofdstuk 

2 een aantal theorieën en modellen op een rijtje gezet die veelvuldig worden gebruikt bij het 

beschrijven en verklaren van de allocatie op de arbeidsmarkt. De theorieën die aan de orde 

gesteld zijn, zijn: de theorie van het menselijk kapitaal, het vacatureconcurrentiemodel, de 

theorie van de compenserende loonverschillen, de screeningshypothese, de credentialistische 

hypothese, de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt, efficiënte-loonmodellen en het 

onlangs door Teulings (1990a) ontwikkelde zoekmodel. 

 In de volgende stap is nagegaan of de genoemde theorieën en modellen in staat zijn 

verdringing te verklaren. Uit de vergelijking van de theorieën bleek dat verdringing, het 

verschijnsel waarbij mensen met een hoog opleidingsniveau op banen terechtkomen die in het 

verleden zijn bezet door mensen met een lager opleidingsniveau, slechts onder bepaalde 

voorwaarden kan worden verklaard. De eerste noodzakelijke voorwaarde is het bestaan van een 

aanbodoverschot. Deze voorwaarde is echter niet voldoende om verdringing te kunnen 

verklaren. Als tweede voorwaarde moet gelden dat het uurloon tenminste neerwaarts rigide is, 

dat wil zeggen ondanks een aanbodoverschot niet de tendentie vertonen te dalen, of dat het 

uurloon afhankelijk is van de functie. Als de lonen flexibel zijn, dat wil zeggen reageren op 

veranderingen in vraag en aanbod, treedt er veranderingen in de allocatie op die niet 

noodzakelijkerwijs leiden tot verdringing. Daarnaast moet zowel de vraag naar als het aanbod 

van arbeid heterogeen zijn. 

 Ook is nagegaan in hoeverre de genoemde theorieën in staat zijn verschillen in positie 

op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen te verklaren. Het blijkt dat verschillen in positie 
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op de arbeidsmarkt door een deel van de genoemde theorieën slechts verklaard worden indien 

veronderstellingen aan de theorieën worden toegevoegd. Een ander deel van de genoemde 

theorieën is niet in staat verschillen in positie op de arbeidsmarkt te verklaren. Een veel 

gehanteerde veronderstelling is dat vrouwen vaker de betaalde loopbaan onderbreken dan 

mannen. Door de onderbreking van de betaalde loopbaan bouwen vrouwen minder menselijk 

kapitaal op dan mannen (de theorie van het menselijk kapitaal) of worden vrouwen achterin de 

wachtrij geplaatst doordat het rendement op de kosten van training lager is dan die van mannen 

(het vacatureconcurrentiemodel). Een andere assumptie is dat er verschillen in produktiviteit 

tussen mannen en vrouwen bestaan, waardoor het voor werkgevers voordeliger is mannen in 

dienst te nemen. Een probleem bij deze vooronderstellingen is dat ze gebaseerd worden op 

empirische resultaten van eerder onderzoek, zonder dat een verdere theoretische onderbouwing 

wordt gegeven. Deze veronderstellingen hebben derhalve een ad hoc karakter. 

Daarnaast is in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan modellen en theorieën die specifiek 

zijn ontwikkeld om verschillen in positie op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen te 

verklaren. Deze theorieën en modellen zijn de theorieën van Becker die met behulp van "a taste 

for discrimination" verschillen in uurlonen tussen verschillende groepen werknemers probeert te 

verklaren. de theorie die uitgaat van verschil in economische macht tussen verschillende 

marktpartijen en de "crowding"-hypothese. 

 De verschillende varianten die op basis van het werk van Becker zijn ontwikkeld, 

blijken te kort te schieten in de verklaring van verschillen tussen mannen en vrouwen. Ofwel de 

verschillen verdwijnen, wegens volledige concurrentie, na verloop van tijd of er ontstaat een 

volledig gesegregeerde arbeidsmarkt waarbij er bedrijven zijn die alleen maar vrouwen in dienst 

hebben en bedrijven die alleen maar mannen in dienst hebben, waarbij er overigens niet 

noodzakelijkerwijs een verschil in beloning tussen mannen en vrouwen blijft bestaan.  

 Ook de verklaringen die gebruik maken van verschil in economische macht tussen 

marktpartijen schieten te kort. Werkgevers die een monopolie op de afzetmarkt hebben, hebben 

op voorhand geen reden om mannen en vrouwen verschillend te belonen. Werkgevers die 

monopsonist op de arbeidsmarkt zijn zouden gezien de richting van het verschil in elasticiteit 

tussen het aanbod van mannen en vrouwen eerder vrouwen een hoger uurloon betalen dan 

mannen. Bovendien komen monopsonisten op de arbeidsmarkt vrijwel niet voor. 

 De "crowding"-hypothese is niet in staat te verklaren waarom er zo weinig "vrouwen"-

beroepen zijn. Bovendien is het onduidelijk waarom de verhouding tussen vraag en aanbod in 

"vrouwen"-beroepen ongunstiger is dan de verhouding tussen vraag en aanbod in "mannen"-

beroepen. 

Op basis van deze vergelijking van theorieën is besloten als uitgangspunt van de 

allocatie op de arbeidsmarkt te werken met een efficiënt-loonmodel. Een efficiënt-loonmodel is 

een model van de arbeidsmarkt waarbij de produktiviteit van werknemers afhankelijk is van het 

uurloon. Door deze afhankelijkheid is het uurloon rigide naar beneden. Bij een te grote daling 

van het uurloon, daalt de produktiviteit meer dan evenredig, waardoor werkgevers, ondanks de 

lagere uurlonen, de winst zien dalen. Een efficiënt-loonmodel is in staat verdringing te verklaren 

en bovendien kan met aanvullende veronderstellingen het verschil in positie op de arbeidsmarkt 

tussen mannen en vrouwen te verklaren. De aanvullende veronderstellingen worden afgeleid uit 

een aangepaste versie van huishoudproduktiefuncties die Becker in 1965 heeft geïntroduceerd. 
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In hoofdstuk 3 is een allocatiemodel ontwikkeld waarmee verdringing en, met 

aanvullende veronderstellingen, verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen kunnen 

worden verklaard. De basis van het allocatiemodel is de relatie tussen werknemers en 

werkgevers. Deze relatie kan twee mogelijke vormen aannemen. De relatie kan gebaseerd zijn 

op vertrouwen of op controle. Welke relatie tot stand komt hangt af van de prijs van controle. 

Het blijkt dat als een werkgever een relatief hoge prijs van controle heeft hij zijn winst 

maximaliseert als hij vertrouwen stelt in werknemers en de werknemers relatief hoge uurlonen 

betaalt. Als een werkgevers een relatief lage prijs van controle heeft kan hij de winst 

maximaliseren door werknemers te controleren en de werknemers relatief lage uurlonen betalen. 

Dit leidt tot een efficiënt-loonmodel van de arbeidsmarkt, waarbij de efficiënte lonen 

afhankelijk zijn van de prijs van controle, de mate van controle, het inspanningsniveau van de 

werknemer en produktieve kenmerken van werknemers.  

 Er is verondersteld dat de prijs van controle afhangt van de meetbaarheid van de 

produktiviteit. Bij een slechte meetbaarheid van de produktiviteit is de prijs van controle hoog 

en bij een goede meetbaarheid van de produktiviteit is de prijs van controle laag. Op basis van 

dit allocatiemodel is de volgende te toetsen hypothese afgeleid. 

 

Hypothese 1: 

 

Aangezien werkgevers met een hoge prijs van controle de hoogste uurlonen 

betalen en hun werknemers vertrouwen schenken en werknemers met de hoogste 

opleiding de laagste kosten per eenheid produkt hebben, verwachten we bij 

werkgevers met een hoge prijs van controle relatief vaker hoger opgeleide 

werknemers aan te treffen dan bij werkgevers met een lage prijs van controle. 

 

Met behulp van dit model is het mogelijk verdringing op de arbeidsmarkt te verklaren. Aan de 

noodzakelijke voorwaarden voor de verklaring van verdringing zijn voldaan. Zowel het aanbod 

als de vraag naar arbeid is heterogeen en de lonen kunnen bij een aanbodoverschot van arbeid 

niet onbeperkt dalen. In een dergelijke situatie kunnen werkgevers hun voorkeuren voor hoger 

opgeleide werknemers beter realiseren. De kansen op werk zullen met name voor de laagst 

opgeleiden dalen. Omdat werkgevers met een hoge prijs van controle hogere lonen betalen dan 

werkgevers met een lage prijs van controle kunnen met name werkgevers met een hoge prijs 

van controle hun voorkeuren voor de meest produktieve werknemers realiseren. Dit leidt tot de 

volgende te toetsen hypothese. 

 

Hypothese 2: 

 

verdringing zal bij werkgevers met een relatief hoge prijs van controle eerder en 

sterker voorkomen, dan bij werkgevers met een relatief lage prijs van controle 

hebben. 

 

Voor de verklaring van verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt is 

het noodzakelijk verdere veronderstellingen omtrent restricties van mannen en vrouwen te 

maken. Daartoe is de in het allocatiemodel geformuleerde nutsfunctie voor werknemers 
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aangepast. Er wordt niet alleen meer rekening gehouden met het loon en het inspanningsniveau, 

maar er zijn meer algemene doelen geformuleerd. Deze meer algemene doelen zijn: fysiek 

welbevinden en sociale waardering. Daarnaast is er rekening mee gehouden of een huishouden 

uit alleenstaanden of uit meerdere personen bestaat. Op basis van het streven naar fysiek 

welbevinden en het bestaan van comparatieve voordelen voor de man in het zorgdragen voor de 

middelen om te voorzien in de produktie van een thuis is de volgende hypothese afgeleid. 

 

Hypothese 3a: 

 

gehuwde mannen hebben een betere positie op de arbeidsmarkt dan ongehuwde 

mannen en vrouwen, die op hun beurt een betere positie hebben dan gehuwde 

vrouwen. 

 

De combinatie van hypothese 3a met het allocatiemodel, waarin werkgevers met een hoge prijs 

van controle de meest produktieve werknemers, waarvan werkgevers zeker zijn dat zij de 

vereiste inspanning leveren, in dienst nemen, leidt tot volgende hypothese. 

 

Hypothese 3b: 

 

het verschil in arbeidsmarktpositie tussen gehuwde mannen, ongehuwde mannen, 

ongehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen is het grootst bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle en het kleinst bij werkgevers met een lage prijs van 

controle. 

 

Het streven naar sociale waardering, dat bestaat uit status, gedragsbevestiging en affectie, leidt 

met name tot een verschil tussen hoog opgeleide en laag opgeleide gehuwde vrouwen. Hoog 

opgeleide gehuwde vrouwen hechten relatief meer belang aan de statusaspecten van een baan 

dan laag opgeleide gehuwde vrouwen. Dit leidt tot de volgende hypothese. 

 

Hypothese 4: 

 

hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn met een hoog opgeleide man hechten 

relatief meer waardering aan de status van een baan dan aan de beloning, terwijl 

hoog opgeleide vrouwen gehuwd met een laag opgeleide man, ongehuwde 

vrouwen en laag opgeleide gehuwde vrouwen relatief meer waardering hechten 

aan de beloning dan aan de status van een baan. 

 

Combinatie van hypothese 2 over het verschil in verdringingseffecten tussen werkgevers met 

een hoge prijs van controle en werkgevers met een lage prijs van controle met hypothese 3a en 4 

levert de volgende hypothese op over het verschil in verdringing tussen mannen en vrouwen. 
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Hypothese 5: 

 

Verdringing zal zich onder mannen het sterkst voordoen bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle en ongehuwde mannen worden sterker verdrongen dan 

gehuwde mannen. Vrouwen, met name hoog opgeleide vrouwen die gehuwd zijn 

met een hoog opgeleide man, worden in mindere mate verdrongen. 

 

In hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de databestanden, de methoden en de variabelen 

die in dit onderzoek zijn gebruikt. 

 De bij dit onderzoek gehanteerde databestanden zijn de Arbeidskrachtentellingen uit 

1981 en 1985. Alleen degenen die in loondienst of meewerkend gezinslid waren op het moment 

van tellen en van wie alle benodigde gegevens beschikbaar zijn, zijn in de analyses opgenomen. 

Voor 1981 betreft het 24686 personen en voor 1985 25572 personen. Voor een gedetailleerde 

beschrijving van de Arbeidskrachtentellingen wordt verwezen naar het CBS (1985 en 1987). 

 Om de hypothesen over de verdeling van personen over banen bij verschillende 

werkgevers, de verandering daarin, de verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen en de 

veranderingen in allocatie bij mannen en vrouwen te toetsen, wordt gebruik gemaakt van twee 

statistische methoden. In de eerste plaats wordt een multinomiaal logitmodel geschat voor de 

verdeling van werknemers over werkgevers. In een multinomiaal logitmodel wordt, gegeven 

een aantal kenmerken van werknemers, de kans geschat dat werknemers in één van de 

onderscheiden sectoren werkt. In de tweede plaats wordt een "logit-continuation-ratio" model 

geschat voor de verdeling van de werknemers over de banen bij de verschillende werkgevers. In 

dit model wordt de kans geschat, gegeven een aantal kenmerken van werknemers, die 

werknemers hebben een gegeven functieniveau te overstijgen. Deze twee modellen te zamen 

geven de verdeling weer van werknemers over alle banen. Door de schattingen van het model 

op basis van twee momenten met elkaar te vergelijken zijn uitspraken mogelijk over een 

verandering in de verdeling van werknemers over banen bij werkgevers. Voor een voorbeeld 

wordt verwezen naar paragraaf 4.3.3. Evenzo is het mogelijk  uitspraken te doen over het 

verschil in positie op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen door de verdeling van mannen 

en vrouwen over banen afzonderlijk te analyseren. Bij het vergelijken van de modellen van 

mannen en vrouwen afzonderlijk doen zich dezelfde problemen voor als bij het vergelijken 

tussen twee tijdstippen. Er zal derhalve gebruik worden gemaakt van dezelfde oplossingen. 

 In paragraaf 4 is aangegeven welke variabelen in de analyses worden gebruikt en hoe 

deze zijn gecodeerd. Zowel de indeling van de beroepen naar niveaus als de indeling van 

bedrijfstakken naar sectoren zijn uitgebreid aan de orde gekomen. Deze twee variabelen staan 

centraal in het verdere onderzoek. Voor de indeling van de beroepen naar niveaus is gebruik 

gemaakt van de codering van Conen en Huijgen (1980a). De criteria die gehanteerd zijn bij de 

indeling van beroepen naar functieniveau zijn: benodigde aanleertijd, mate van zelfstandig 

initiatief en het niveau van de noodzakelijke scholing. Voor de indeling van bedrijfstakken naar 

sectoren is de indeling van Stinchcombe (1979) gehanteerd. Op basis van beperkingen in de 

concurrentie op zowel de afzetmarkt als de arbeidsmarkt komt Stinchcombe tot een indeling in 

zeven sectoren. Op basis van de mogelijkheid tot beheersing van de arbeidsrelatie zijn per sector 

veronderstellingen over de prijs van controle gemaakt. Het resultaat is een indeling in zeven 

sectoren van de arbeidsmarkt waartussen de prijs van controle verschilt. Verder worden in de 
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analyses het onderwijsniveau, de opleidingsrichting, de leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en de 

bedrijfsomvang opgenomen. 

In hoofdstuk 5 stond de toetsing van de hypothese 1 centraal. Hypothese 1 is op twee 

manieren getoetst. In de eerste plaats door een multinomiaal logitmodel te schatten, waarbij de 

kans te werken in één van de zeven onderscheiden sectoren van Stinchcombe als afhankelijke 

variabele is gebruikt. Als produktieve kenmerken van werknemers zijn in het model opgenomen 

onderwijsniveau, opleidingsrichting en leeftijd. Daarnaast is gecontroleerd voor niet-gehuwde 

mannen, gehuwde mannen, niet-gehuwde vrouwen, gehuwde vrouwen en de omvang van het 

bedrijf. Uit de analyses blijkt dat werknemers met een hoog onderwijsniveau relatief de grootste 

kans hebben te werken in de professionele dienstverlening, de sector met de veronderstelde 

hoogste prijs van controle. Werknemers met een hoog onderwijsniveau hebben relatief de 

kleinste kansen te werken in sectoren met een lage prijs van controle, zoals de klassiek 

kapitalistische industrie en de kleinschalige handel en dienstverlening. 

 Werknemers met een technische opleiding hebben relatief de grootste kans te werken in 

de industriële sectoren, terwijl werknemers met een administratieve opleiding grotere kansen 

hebben te werken in de kleinschalige handel en dienstverlening en de bureaucratische 

dienstverlening. Werknemers met een verzorgende opleiding hebben vooral een grotere kans te 

werken in de professionele dienstverlening. 

 Leeftijd heeft, alhoewel significant, weinig effect op de kans te werken in één van de 

onderscheiden sectoren. 

 Deze resultaten ondersteunen hypothese 1, zodat kan worden geconcludeerd dat 

werknemers met een hoge produktiviteit relatief vaker werken bij werkgevers met een hoge 

prijs van controle dan bij werkgevers met een lage prijs van controle. 

 De tweede manier waarop hypothese 1 is getoetst, is door voor elk van de zeven 

sectoren een "logit-continuation-ratio" model te schatten met de kans een gegeven functieniveau 

te overstijgen als afhankelijke variabele. Als kenmerken voor de produktiviteit van werknemers 

zijn de variabelen onderwijsniveau, opleidingsrichting, leeftijd en leeftijd in het kwadraat 

opgenomen. Daarnaast is gecontroleerd voor niet-gehuwde mannen, gehuwde mannen, niet-

gehuwde vrouwen, gehuwde vrouwen evenals voor de omvang van het bedrijf. 

 Uit de analyses blijkt dat het verband tussen onderwijsniveau en functieniveau het 

sterkst is in de professionele dienstverlening en het zwakst in de kleinschalige handel en 

dienstverlening. Het verband tussen onderwijsniveau en functieniveau is sterker in de sectoren 

met een hoge prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs van controle. De resultaten 

van 1981 komen beter overeen met de verwachtingen dan die van 1985. 

 De resultaten met betrekking tot opleidingsrichting bevestigen het idee dat in de 

sectoren waar de grootste vraag is naar bepaalde opleidingsrichtingen deze opleidingsrichtingen 

de grootste kans geven een hoog functieniveau te bereiken. De enige uitzondering hierop betreft 

de kans met een technische opleiding een hoog functieniveau te bereiken in de bureaucratische 

dienstverlening en met een administratieve opleiding in de klassiek kapitalistische industrie. 

Deze kansen zijn hoger dan verwacht. 

 Het effect van leeftijd en leeftijd in het kwadraat is weliswaar in vrijwel elke sector 

significant en in de verwachte richting, maar de verschillen in effecten tussen de sectoren zijn 

niet eenduidig. In 1981 zijn er geen verschillen, in 1985 wel, maar deze verschillen komen niet 

overeen met de verwachtingen. 
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 De resultaten met betrekking tot onderwijsniveau, opleidingsrichting, leeftijd en leeftijd 

in het kwadraat ondersteunen de uit het theoretisch model afgeleide hypothese 1. Met name 

werknemers met een hoog onderwijsniveau hebben in sectoren met een hoge prijs van controle 

grotere kansen op het bereiken van een hoog functieniveau dan in sectoren met een lage prijs 

van controle. Ook blijkt dat het functieniveau van werknemers beter te voorspellen is in 

sectoren met een hoge prijs van controle dan in sectoren met een lage prijs van controle. We 

kunnen derhalve concluderen dat werkgevers met een hoge prijs van controle meer waarde 

hechten aan indicatoren voor de produktiviteit van werknemers dan werkgevers met een lage 

prijs van controle en derhalve meer werknemers met een hoog onderwijsniveau in dienst nemen. 

 Uit paragraaf 3 van hoofdstuk 5 bleek dat één model voor de arbeidsmarkt als geheel 

wel redelijk voldoet, maar dat verschillen tussen werkgevers niet aan het licht komen, waardoor 

enkele effecten die voor de arbeidsmarkt als geheel zijn gevonden moeilijk kunnen worden 

geïnterpreteerd. Dit geeft een verdere empirische onderbouwing van het in hoofdstuk 3 

gepresenteerde allocatiemodel. 

In hoofdstuk 6 is de uit het theoretisch model afgeleide hypothese 2 omtrent verdringing 

getoetst. Alvorens deze hypothese te toetsen is eerst voor de arbeidsmarkt als geheel nagegaan 

of er inderdaad tussen 1981 en 1985 sprake was van verdringing. Uit de analyses die gedaan 

zijn voor de arbeidsmarkt als geheel bleek inderdaad dat in de periode van onderzoek 

verdringing zich heeft voorgedaan. Het bleek dat het effect van onderwijsniveau op de kans een 

gegeven functieniveau te overstijgen was gedaald. Ook de constante is tussen 1981 en 1985 

gedaald, waardoor voor iedereen de kans op een hoger functieniveau gedaald is. Daarnaast was 

er sprake van een regradatie van de functiestructuur. De regradatie van de functiestructuur was 

echter onvoldoende om de daling in de kans als gevolg van een verminderd effect van 

onderwijsniveau en de daling van de constante te compenseren, zodat er inderdaad sprake is van 

verdringing. In 1985 had iemand met een bepaald onderwijsniveau kleinere kansen op het 

bereiken van een hoog functieniveau dan in 1981. 

 Als tweede stap in de analyse zijn de verschillen in allocatie tussen 1981 en 1985 

binnen de sectoren geanalyseerd. Uit de analyse bleek dat zich niet in elke sector verdringing 

heeft voorgedaan. In twee sectoren, de kleinschalige handel en dienstverlening en de 

bureaucratische dienstverlening, is er zelfs sprake van grotere kansen op een hoog 

functieniveau, gegeven het onderwijsniveau, in 1985 dan in 1981. In deze sectoren was sprake 

van substitutie. 

 Verdringing deed zich voor in de klassiek kapitalistische industrie als gevolg van een 

degradatie van de functiestructuur. In de grootschalige gebureaucratiseerde industrie bleek dat 

voor iedereen de kansen op een hoog functieniveau in even grote mate was gedaald. In de 

professionele dienstverlening deed verdringing zich met name voor op de laagste 

functieniveaus. 

 In de traditionele primaire sector en de concurrerende industrie met geschoolde 

werknemers zijn er tussen 1981 en 1985 geen veranderingen in de allocatie opgetreden. 

 Deze resultaten zijn grotendeels in overeenstemming met de uit het allocatiemodel 

afgeleide hypothese 2. Een verandering in de selectie van werknemers is met name 

geconstateerd in sectoren met een relatief hoge prijs van controle, te weten de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie en de professionele dienstverlening. De belangrijkste uitzondering 
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betreft de bureaucratische dienstverlening waar in tegenstelling tot de verwachting geen 

verandering in de selectie is opgetreden. 

In hoofdstuk 7 zijn de hypothesen 3a, 3b, 4 en 5 getoetst. Deze hypothesen zijn in 

verschillende stappen getoetst. In de eerste stap zijn de hypothesen 3a en 4 getoetst. Deze twee 

hypothesen zijn getoetst door voor mannen en vrouwen afzonderlijk een model te schatten van 

de allocatie over de functieniveaus en de uitkomsten van deze twee schattingsmodellen met 

elkaar te vergelijken. In de schattingsmodellen zijn als variabelen opgenomen onderwijsniveau, 

opleidingsrichting, leeftijd, leeftijd in het kwadraat, gehuwd zijn, bedrijfsomvang en de 

interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn. De interactie tussen onderwijsniveau en 

gehuwd zijn is opgenomen om hypothese 4 te kunnen toetsen. Zowel voor mannen als voor 

vrouwen wordt een positief effect verwacht. Op basis van hypothese 3a is te verwachten dat 

gehuwde mannen een betere positie op de arbeidsmarkt hebben dan niet gehuwde mannen en 

derhalve een groter effect van onderwijsniveau op de kans een gegeven functieniveau te 

overstijgen hebben. Op basis van hypothese 4 wordt voor vrouwen eveneens een positief effect 

verwacht van de interactie tussen onderwijsniveau en gehuwd zijn. Dit effect valt te verwachten 

zolang hoog opgeleide vrouwen relatief vaker trouwen met hoog opgeleide mannen dan met 

laag opgeleide mannen. Volgens Dessens, Jansen en Ultee (1990) is dit inderdaad het geval. 

 De uitkomsten van de schattingsmodellen laten zien dat de effecten van de in de analyse 

opgenomen variabelen ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk aan de verwachtingen (zie 

hoofdstuk 5) voldoen. 

 Hypothese 4 wordt volledig door de resultaten ondersteund. Hoog opgeleide gehuwde 

vrouwen hebben meer profijt van hun onderwijsniveau dan laag opgeleide gehuwde vrouwen en 

niet-gehuwde vrouwen. Hypothese 3a wordt gedeeltelijk ondersteund. laag opgeleide vrouwen 

hebben kleinere kansen op het bereiken van een hoog functieniveau dan laag opgeleide mannen, 

maar hoog opgeleide vrouwen hebben ten minste evenveel kans op het bereiken van een hoog 

functieniveau dan hoog opgeleide mannen. 

 In de tweede stap van de analyse is hypothese 3b getoetst. Deze hypothese is getoetst 

door voor mannen en vrouwen afzonderlijk per sector de verdeling over functieniveaus te 

schatten. In deze stap zijn dezelfde variabelen opgenomen als in de eerste stap. Het bleek dat het 

schattingsmodel van mannen vergelijkbare resultaten oplevert als het schattingsmodel voor 

mannen en vrouwen tezamen. Het blijkt echter dat er vrijwel geen verschillen zijn in de allocatie 

van niet-gehuwde mannen en gehuwde mannen. Dit is in tegenspraak met hypothese 3b. 

 Het schattingsmodel voor vrouwen laat minder verschillen tussen sectoren zien dan het 

schattingsmodel voor mannen. Voorzover er verschillen gevonden zijn, zijn die wel in 

overeenstemming met de hypothesen die uit het allocatiemodel zijn afgeleid. Ook hypothese 4 

is bij de analyses voor vrouwen afzonderlijk per sector bevestigd. Het bleek dat gehuwde 

vrouwen met name in de bureaucratische dienstverlening en professionele dienstverlening meer 

profijt van hun onderwijsniveau hebben dan niet-gehuwde vrouwen. Hypothese 3b wordt in de 

analyses voor vrouwen afzonderlijk per sector gedeeltelijk bevestigd. De verschillen tussen laag 

opgeleide niet-gehuwde en gehuwde vrouwen zijn groter in sectoren met een hoge prijs van 

controle dan in sectoren met een lage prijs van controle. Deze verschillen waren echter in 1981 

duidelijker aanwezig dan in 1985. 

 Met betrekking tot de verschillen in allocatie tussen mannen en vrouwen per sector is 

geconcludeerd dat hypothese 3b is weerlegd. Er zijn wel verschillen tussen mannen en vrouwen 
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aangetoond en deze verschillen zijn afhankelijk van de sector waar mannen en vrouwen werken, 

maar er kon geen relatie worden gelegd met de prijs van controle per sector. Zo hebben mannen 

zowel in een sector met een lage prijs van controle, de klassiek kapitalistische industrie, als een 

sector met een hoge prijs van controle, de professionele dienstverlening grotere kansen dan 

vrouwen op het bereiken van een hoog functieniveau. In sommige sectoren hebben vrouwen 

grotere kansen dan mannen op het bereiken van een hoog functieniveau terwijl in andere 

sectoren mannen een grotere kans hebben op het bereiken van een hoog functieniveau dan 

vrouwen. Echter ook het omgekeerde treedt op. Zo hebben vrouwen in de kleinschalige handel 

en dienstverlening, een sector met een lage prijs van controle, grotere kansen dan mannen en in 

de grootschalige gebureaucratiseerde industrie, een sector met een hoge prijs van controle, in 

1981 grotere kansen dan mannen op het bereiken van een hoog functieniveau. 

 Het gebrek aan ondersteuning van hypothese 3b kan deels worden verklaard door het 

gestelde in hypothese 4. Uit de analyses voor vrouwen is afgeleid dat hoog opgeleide gehuwde 

vrouwen die bij de professionele of bureaucratische dienstverlening werken relatief meer belang 

aan status hechten dan laag opgeleide gehuwde vrouwen en niet-gehuwde vrouwen. Hoog 

opgeleide gehuwde vrouwen trekken zich waarschijnlijk terug van de arbeidsmarkt als ze niet in 

aanmerking komen voor banen die hen voldoende status geeft. Dit effect gaat tegen hypothese 

3b in. Het gebrek aan ondersteuning van hypothese 3b is derhalve (nog) geen aanleiding dit deel 

van het allocatiemodel te verwerpen. 

 In de derde en laatste stap is hypothese 5 getoetst. Analoog aan hoofdstuk 6 is in 

hoofdstuk 7 eerst voor de arbeidsmarkt als geheel nagegaan of zich verdringing zowel bij 

mannen als bij vrouwen heeft voorgedaan. 

 Het bleek dat zowel bij mannen als bij vrouwen verdringing zich heeft voorgedaan, zij 

het in verschillende mate. Verdringing heeft zich, zoals verwacht, sterker gemanifesteerd bij 

mannen dan bij vrouwen. De kans een hoog functieniveau te bereiken gegeven een bepaald 

onderwijsniveau is voor mannen meer verslechterd dan voor vrouwen. 

 Uit de analyses per sector in de verandering in allocatie van mannen en vrouwen 

afzonderlijk bleek dat verdringing zich zowel bij mannen als bij vrouwen voornamelijk heeft 

voorgedaan in sectoren met een hoge prijs van controle. Verdringing heeft zich sterker onder 

mannen voorgedaan dan onder vrouwen. Dit is in overeenstemming met hypothese 5. Eveneens 

in overeenstemming met de hypothese bleek dat er tussen niet-gehuwde en gehuwde vrouwen 

geen verschil in verdringing is opgetreden. Het bleek echter dat er tegen de verwachting in geen 

verschil in verdringing is tussen gehuwde en niet-gehuwde mannen. We menen echter te kunnen 

concluderen dat er voldoende steun voor hypothese 5 is gevonden. Naast verdringing is er ook 

substitutie opgetreden. Substitutie is voornamelijk aangetroffen in sectoren met een lage prijs 

van controle. 

 

8.2 CONCLUSIES 

De centrale probleemstelling van het onderzoek is niet in haar geheel te beantwoorden. Het 

probleem is slechts voor een deel van een oplossing voorzien. Het ontwikkelde allocatiemodel 

van de arbeidsmarkt bleek redelijk goed te voldoen. De centrale hypothese die uit het 

allocatiemodel is afgeleid bleek in belangrijke mate ondersteund te worden door de empirische 

resultaten. We mogen concluderen dat vormgeving van de relatie tussen werkgever en 



Samenvatting en conclusies 

168 

werknemer een belangrijke rol in de allocatie op de arbeidsmarkt speelt. Werkgevers die de 

produktiviteit van werknemers moeilijk kunnen vaststellen proberen een relatie met werknemers 

op te bouwen die is gebaseerd op vertrouwen. Werkgevers die minder problemen hebben bij het 

vaststellen van de produktiviteit van werknemers zullen een oplossing via controle proberen te 

vinden. Dit heeft gevolgen voor de selectie en allocatie van de werknemers over de werkgevers 

en over banen. Werkgevers met een hoge prijs van controle proberen op de arbeidsmarkt de 

krenten uit de pap te pikken door werknemers relatief een hoge beloning en vertrouwen te 

bieden. Werknemers met een hoge produktiviteit zijn het relatief vaak aan te treffen bij 

werkgevers met een hoge prijs van controle. Bovendien is gebleken dat bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle het verband tussen functieniveau en onderwijsniveau sterker is dan bij 

werkgevers met een lage prijs van controle. Dit is een belangrijke aanwijzing dat vertrouwen 

tussen werknemers en werkgevers een rol speelt in het allocatieproces. Immers werkgevers die 

in staat hun werknemers te controleren hebben geen sterke voorkeur voor bepaalde werknemers. 

Deze werkgevers zijn redelijker wijze in staat de beloning aan te passen aan de produktiviteit 

van werknemers. Werkgevers met een hoge prijs van controle kunnen dat niet doen. Deze 

werkgevers zijn aangewezen op vertrouwen en zullen derhalve de meest produktieve 

werknemers in dienst proberen te nemen op de functies waar het vertrouwen een belangrijke rol 

speelt. Zij hanteren derhalve andere regels bij de selectie van personeel en hechten meer belang 

aan indicatoren voor produktiviteit zoals opleiding en ervaring dan werkgevers met een lage 

prijs van controle. 

 Dit allocatiemodel impliceert dat er evenwicht op de arbeidsmarkt kan bestaan terwijl er 

nog personen zonder werk zitten. Werkloosheid wordt niet automatisch via loonaanpassingen 

opgelost. Dit wordt veroorzaakt doordat er in een situatie van werkloosheid efficiënte lonen 

worden betaald. Hierdoor is het voor de werkgevers onvoordelig lagere lonen te betalen en meer 

personen in dienst te nemen. Door lagere lonen te betalen daalt de produktiviteit meer dan 

evenredig waardoor de winst van werkgevers daalt. Een reële daling van het loon of van het 

minimumloon is dan ook niet de oplossing voor het werkloosheidsvraagstuk. Integendeel, een te 

sterke daling van de reële lonen brengt wegens de lagere winst van werkgevers de 

werkgelegenheid in gevaar. Deze conclusie is identiek aan de conclusie die Teulings uit zijn 

onderzoek trekt. Waarschijnlijk is een betere remedie bij een aantrekkende conjunctuur een 

matiging van de lonen, dat wil zeggen dat de lonen op ten minste hetzelfde reële niveau 

gehandhaafd blijven en dat de stijging van de produktiviteit benut wordt voor het bestrijden van 

werkloosheid. 

Het allocatiemodel bleek verdringing goed te kunnen verklaren. De hypothese dat 

verdringing, in de zin dat personen met een bepaald onderwijsniveau kleinere kansen hebben op 

het bereiken van een hoog functieniveau, zich eerder en sterker voordoet bij werkgevers met een 

hoge prijs van controle dan bij werkgevers met een lage prijs van controle wordt door de 

resultaten ondersteund. Het bleek echter dat verdringing tussen 1981 en 1985 niet zo is sterk 

geweest als op basis van de gegevens van Huijgen zou mogen worden verwacht. In de tweede 

plaats is niet in elke sector verdringing opgetreden. Op sommige plaatsen is ook substitutie 

geconstateerd, dat wil zeggen dat personen met een bepaald onderwijsniveau grotere kansen 

hebben op het bereiken van een hoog functieniveau. Dit was, gezien de onderzoeken van 

Teulings en Huijgen een onverwacht en opmerkelijk resultaat. Op basis van dit onderzoek kan 
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derhalve worden geconcludeerd dat er minder verdringing en daarmee onderbenutting van de 

capaciteiten van de werknemers is dan tot dusverre is gedacht. 

 Waarschijnlijk is er ook op een andere manier, ondanks verdringing, minder 

onderbenutting van de capaciteiten van werknemers. Op basis van het allocatiemodel valt te 

verwachten dat hoger opgeleide werknemers, gegeven de functie waarin ze werken, 

produktiever zijn dan lager opgeleide werknemers. Door hoog opgeleide werknemers in een 

functie aan te stellen die voorheen werd ingenomen door een lager opgeleide valt een 

produktiviteitswinst te verwachten. Misschien worden de produktieve capaciteiten niet volledig 

benut, maar wel voor een belangrijk deel, waardoor de allocatie op de arbeidsmarkt niet zo 

inefficiënt is als zij op het eerste gezicht lijkt. Deze conclusie kan echter slechts onder 

voorbehoud worden gemaakt, aangezien in het onderzoek geen mogelijkheid bestond het 

verband tussen allocatie en beloning te onderzoeken. 

Ten aanzien van de verklaring van verschillen in positie op de arbeidsmarkt tussen 

mannen en vrouwen is het hier gepresenteerde model minder succesvol dan was gehoopt. Met 

name de hypothese dat de verschillen in positie op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen 

bij werkgevers met een hoge prijs van controle groter zijn dan bij werkgevers met een lage prijs 

van controle werd niet ondersteund. De grootte van de verschillen in positie op de arbeidsmarkt 

tussen mannen en vrouwen bleek niet samen te hangen met de prijs van controle van 

werkgevers. Er werden enkele opmerkelijk resultaten gevonden. Vrouwen bleken, gegeven het 

onderwijsniveau, in 1981 bij de kleinschalige handel en dienstverlening en bij de grootschalige 

gebureaucratiseerde industrie grotere kansen dan mannen te hebben op het bereiken van een 

hoog functieniveau. Dit resultaat kan niet met het gepresenteerde model worden verklaard. 

Mogelijk moet de verklaring gezocht worden in de gehanteerde functieniveau-indeling. Deze 

indeling is waarschijnlijk voor het analyseren van verschillen tussen mannen en vrouwen niet 

verfijnd genoeg, waardoor de verschillen tussen mannen en vrouwen worden onderschat (zie 

hoofdstuk 4). Het model bleek echter wel de verschillen tussen aan de ene kant hoog opgeleide 

gehuwde vrouwen en aan de andere kant laag opgeleide gehuwde vrouwen en ongehuwde 

vrouwen goed te voorspellen. Ondanks dat bij de afleiding van de hypothese over verschillen in 

arbeidsmarktgedrag tussen deze vrouwen gebruik is gemaakt van starre, voor alle vrouwen 

geldende normen, dat vrouwen meer gedragsbevestiging ontvangen voor het produceren van een 

thuis dan voor het zorgdragen voor de middelen die nodig zijn voor de produktie van een thuis, 

is aangetoond dat deze normen voor hoog opgeleide gehuwde vrouwen minder bindend zijn dan 

voor de andere vrouwen. Het kon voor 1981 beter worden aangetoond dan voor 1985, hetgeen 

misschien betekent dat de normen ten aanzien van betaald werk voor vrouwen langzaam 

veranderen en de veranderde normen een positieve invloed hebben op de participatie van 

vrouwen op de arbeidsmarkt. Een toenemende participatie van vrouwen is gewenst, niet alleen 

uit oogpunt van emancipatie maar ook gezien de toenemende vergrijzing en ontgroening van 

bevolking voor verbetering van het economisch draagvlak van de samenleving. 

De constatering dat er in de allocatie tussen mannen en vrouwen grote verschillen 

bestaan, dat tussen 1981 en 1985 de verandering in de allocatie van mannen groter is dan van 

vrouwen, dat vrouwen voor driekwart werkzaam zijn in twee sectoren en mannen evenrediger 

over de sectoren verdeeld zijn, dat vrouwen in tegenstelling tot mannen slechts in een paar 

beroepen werkzaam zijn duidt op sterk gescheiden arbeidsmarkten voor mannen en vrouwen. 

Dit rechtvaardigt het apart analyseren van mannen en vrouwen, zowel wat betreft de allocatie 



Samenvatting en conclusies 

170 

als de loonvorming. De vragen waarom er een sterke scheiding tussen de arbeidsmarkten van 

mannen en vrouwen is, hoe deze scheiding tot stand gekomen is en waarom de scheiding zo 

stabiel is dringen zich echter sterk naar voren. De sterke scheiding tussen de arbeidsmarkten 

voor vrouwen en mannen, leidt gezien de resultaten voor de kleinschalige handel en 

dienstverlening niet altijd tot de effecten die door de "crowding"-hypothese worden voorspeld. 

Gezien de discussie over vergrijzing en de VUT wordt opgemerkt dat de rol van leeftijd 

in de allocatie is veranderd. Deels heeft dit te maken met de toename van het gemiddelde 

opleidingsniveau van de werknemers. Het onderwijsniveau heeft deels aan belang ingeboet bij 

de selectie en allocatie en allocatie op de arbeidsmarkt. Leeftijd heeft aan belang gewonnen. Het 

opleidingsniveau van werknemers is vooral gestegen door de intrede van jonge personen op de 

arbeidsmarkt. Het is voor ouderen moeilijker geworden zich te handhaven op de arbeidsmarkt. 

Zij hebben tussen 1981 en 1985 in toenemende mate concurrentie van jonge hoger opgeleide 

werknemers ondervonden. Uit de analyses bleek dat voor ouderen de kans op het bereiken van 

een hoog functieniveau tussen 1981 en 1985 is afgenomen. Op basis van deze uitkomsten valt te 

verwachten dat oudere werknemers die werkloos zijn geworden het meest te duchten hebben 

van de toename van jonge hoger opgeleide werknemers. Herintrede door de oudere werkloze 

werknemer wordt bemoeilijkt, of ze moeten genoegen nemen met lagere functies, wat 

waarschijnlijk een achteruitgang in beloning betekent. 

Ondanks een roep uit werkgeverskringen om meer werknemers met een technische 

opleiding, bleek dat personen met een technische de kans op het bereiken van een hoog 

functieniveau het sterkst zagen verminderen. Dat de roep van de werkgevers terecht lijkt blijkt 

uit de analyses van Teulings die constateert dat de zoekduren voor personen met een technische 

opleiding het minst zijn verlengd tussen 1979 en 1985. Uit deze analyses blijkt echter dat de 

personen met een technische opleiding kleinere kansen hebben gekregen tussen 1981 en 1985 

op het bereiken van een hoog functieniveau. Blijkbaar zijn de banen waarvoor werkgevers 

personen met een technische opleiding zoeken niet erg aantrekkelijk. De oorzaak hiervan is 

waarschijnlijk gelegen in de organisatie van de produktie waardoor er veel technische functies 

in de uitvoerende sfeer zijn. Waarschijnlijk is in deze functies de verhouding tussen het 

werktempo en de beloning niet gunstig genoeg om meer werknemers aan te trekken. De 

werknemers worden relatief te veel gecontroleerd en opgejaagd. Ook zijn waarschijnlijk de 

mogelijkheden om door te stromen naar hogere functies niet voldoende. 

Tenslotte zij gewezen op een mogelijke verfijning van het allocatiemodel die van 

belang kan zijn voor verder onderzoek, te weten het opnemen van, naast de prijs van controle, 

de behoefte en/of noodzaak van coördinatie van taken. Door de behoefte aan coördinatie in het 

model op te nemen krijgt de werkgever in het model ook een, zij het beperkte, mogelijkheid tot 

controle van de werknemers in de functies die tot dusver gemodelleerd zijn als zuivere 

vertrouwensfuncties. Dit levert waarschijnlijk ook een verdere  uitwerking op naar de relatie 

tussen enerzijds prijs van controle en prijs van coördinatie en anderzijds de omvang van een 

bedrijf c.q. vestiging c.q. zelfstandig functionerende eenheid (profitcenters). Verder is het nodig 

te zoeken naar mogelijkheden om de prijs van controle te operationaliseren. Hierdoor wordt het 

mogelijk het model beter te toetsen en wordt het mogelijk de relatie tussen beloning en omvang 

van controle te specificeren in toetsbare loonvergelijkingen. 
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SUMMARY 
In this study we have tried to answer the questions of whether and how it is possible to explain 

differences in effects of "crowding out" between segments of the labor market and between the 

men and women within those segments. Crowding out is defined as a situation in which highly 

educated employees get jobs that were held by lower educated employees. There are several 

important reasons to pose these questions. First, there are contradictions in current research 

about effects of crowding out. Even when the same data are used, researchers have arrived at 

different contradictory conclusions. These contradictions primarily result from differences in 

theories that are used and models that are tested. Second, the well-documented differences in the 

allocation of employees over jobs between segments of the labor market is also likely to cause 

differences in effects of crowding out between segments, and little attention has been paid to 

this possibility. Finally, the well-documented differences in the allocation of men and women to 

jobs and segments is also likely to cause differences in effects of crowding out on men and 

women. 

 A problem in evaluating and comparing existing research is caused by the different 

models and theories of the functioning of the labor market. Therefore the different models and 

theories that are most frequently used to explain effects of crowding out are compared in 

chapter 2. The theories and models mentioned are: the human capital theory, the job competition 

model, the hedonic theory of wages, the screening hypothesis, the credentialist theory, the 

theory of segmented labor markets, efficiency wage models and a recent search model 

developed by Teulings. 

 Next we examine the ability of each of these models and theories to explain effects of 

crowding out. These comparisons show that effects of crowding out can be explained when 

three assumptions are made. The first assumption is that unemployment must exist. The second 

necessary assumption is that downwardly rigid wages must exist that is, despite of an excess of 

supply of labor, wages do not fall. If wages are flexible (that is they react to changes in supply 

and /or demand) changes in allocation will not necessarily lead to crowding out. The third 

necessary assumption is that both supply and demand of labor must be heterogeneous. 

  Then, we examine the ability of these models and theories to explain differences in the 

labor market positions between men and women. Only some models and theories can explain 

these differences when specific assumptions are made about differences between men and 

women. Other models and theories can not explain these differences at all. 

 The most common assumption used to explain differences in the labor market position 

of men and women is discontinuity in women's labor market participation. Because women 

interrupt their labor market career more often than men, women either are thought to invest less 

in human capital than men (human capital theory) or they are placed behind men in the labor 

queue because of lower returns on job training costs (job competition model). Another 

assumption is that there are differences in the productivity of men and women (with men more 

productive than women), which makes it cheaper for employers to hire men instead of women. 

The ad hoc character of these assumptions is problematic. They are based on empirical evidence 

of earlier research and are not theory based. 

In chapter 2 we examine also several models and theories specifically developed to 

explain differences in labor market positions of men and women. These are Becker's theory of 
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`a taste for discrimination', theories based on differences in economic power between several 

actors, and the crowding hypothesis. 

 Explanations developed on basis of Becker's research are not helpful in explaining 

differences in the labor market positions of men and women. Because of competition 

differences either disappear, or the labor market becomes completely segregated (where 

employers hire only men or only women). In the latter case wage differences between men and 

women are not necessary. 

 Explanations based on differences in economic power are also not helpful in explaining 

differences between men and women. Monopolists have no reason at all to differentiate between 

men and women, and monopsonists should pay women higher wages than men given the 

empirical differences in elasticities of labor supply between men and women. Besides 

monopsonists hardly exist. 

 The crowding hypothesis is unable to explain the lack of "women's" occupations. 

Further it remains unclear why the ratio between demand and supply is less favorable for 

women than men.  

On basis of these results we then decided to develop an efficiency wage model of the 

labor market as the starting point of our explanation. In these models, the productivity of 

employees is dependent on wage rates. Because of this dependency, wage rates are downwardly 

rigid. If wages fall too much, productivity falls even more, and employers see falls in their 

profits, despite lower wages. Downwardly rigid wage rates make it possible to explain effects of 

crowding out, and with some additional assumptions, it is also possible to explain differences in 

labor market positions of men and women. These additional assumptions are derived from a 

adjusted version of Becker's household production functions which he introduced in 1965. 

In chapter 3 we elaborate a model of the labor market that explains allocation, effects of 

crowding out and differences in labor market positions of men and women. The model is based 

upon relationships between employers and employees. These relations can be one of two kinds: 

relationships of trust or relationships of control. The kind of relation that develops depends on 

the difficulties employers have in measuring the productivity of their employees. If employers 

have difficulty measuring the productivity of the employees (the price of control is high) 

employers can maximize their profits by trusting their employees and by paying them relatively 

high wages. If employers can measure the productivity of their employees easily (the price of 

control is low) employers can maximize their profits instead by controlling their employees and 

by paying them relatively low wages. These facts lead to an efficiency wage model in which 

efficiency wages depend directly on the price of control, the amount of control, the level of 

effort of an employee, and the productive characteristics of employees. 

 On basis of this allocation model, we deduce the following hypothesis. 

 

Hypothesis 1: 

 

Because employers with the highest price of control pay the highest wages and 

trust employees and because employees with the highest levels of education have 

the lowest costs per unit product, we expect to find employees with high levels of 

education to be employed more often by employers with a high price of control 

than by employers with a low price of control. 
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This allocation model of the labor market is able to explain effects of crowding out. The 

necessary assumptions are fulfilled: both supply and demand of labor are heterogeneous, and 

wages cannot fall below a certain level, even when there is an abundance of labor supply. In 

these conditions, employers are better able to meet their preferences for higher educated 

employees. The probability of finding a job will especially fall for employees with the lowest 

levels of education. Because employers with a high price of control pay the highest wages they 

are especially able to hire the most productive employees. This leads to a second hypothesis. 

 

Hypothesis 2: 

 

The effects of crowding out will appear sooner and stronger for employers with a 

high price of control than for employers with a low price of control. 

 

To explain differences between men and women in allocation in the labor market it is necessary 

to make several assumptions about the restrictions that men and women face. As a result the 

utility function of employees is modified. Instead, more general goals were formulated, 

arguments that move beyond wages and level of effort as explanations for the utility function 

These goals include: physical well being and social approval. In addition the composition of 

households is taken into account. Here, a distinction is made between (a) households consisting 

of one member, and (b) households consisting of two or more members. The following 

hypothesis is formulated on basis of maximizing physical well being and accounting for 

comparative advantages of men in providing the means for making a home. 

 

Hypothesis 3a: 

 

Married men hold better positions in the labor market than non-married men, and 

women who in their turn hold better positions than married women. 

 

The combination of hypothesis 3a with the allocation model leads to the following hypothesis. 

 

Hypothesis 3b: 

 

The differences in labor market positions hold by married men, non-married men, 

non-married women and married women are largest among employers with a 

high price of control than among employers with a low price of control. 

 

The maximization of social approval -- which consists of status, behavioral confirmation and 

affection -- produces a difference in labor market behavior of married women with high 

educational levels and those with low educational levels. Highly educated married women 

attach relatively more importance to aspects of job status than married women with lower levels 

of education. This leads to the following hypothesis. 
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Hypothesis 4: 

 

Highly educated women who are married to highly educated men attach relatively 

more importance to job status than to wages. Highly educated women married to 

men with lower educational levels attach relatively more importance to wages 

than to job status, as do non-married women and married women with low levels 

of education. 

 

The combination of hypothesis 2, 3a and 4 leads to the following hypothesis. 

 

Hypothesis 5: 

 

The effects of crowding out will be stronger among men employed by employers 

with a high price of control, and non-married men will suffer more from 

crowding out than married men. Women, especially highly educated women 

married to highly educated men, will suffer less from crowding out. 

 

In chapter 4 the datasets, methods, and variables used in this research are described. The 

datasets that are used in this research are the 1981 and 1985 Labor Force Censuses. Only 

persons who held a paid job or worked as a member of a family organization are included in 

these analyses. The 1981 dataset contains 24686 persons, and the 1985 dataset contains 25572 

persons. For detailed descriptions of the Labor Force Censuses, see CBS (1985a) and CBS 

(1987). 

 Two statistical methods are used to test the hypotheses. First, a multinomial logit model 

is used to estimate the allocation of employees over employers. A multinomial logit model 

estimates the probability of employees to work in one of the labor market segments, after taking 

some of their characteristics into account. Second a logit "continuation ratio" model is used to 

estimate the allocation of employees over job levels within the distinguished labor market 

segments. A logit continuation ratio model estimates the probability of employees to achieve a 

certain job level, again after accounting for several employee characteristics and the labor 

market segment. Together these two models give the allocation of employees over all jobs. By 

comparing estimates at two separate moments in time it is possible to speculate about changes 

in the allocation of employees among employers. An extensive example is given in chapter 4. 

By analyzing the allocation of men and women separately, it is possible to draw conclusions 

about the differences in allocation between men and women. 

 Section 4 describes the variables and the coding of the variables that are used in the 

analyses. Detailed attention is paid to the coding of jobs into job levels, and to the coding of 

firms into segments of the labor market. These two variables are the focal points of the research. 

For the coding of jobs into job levels we use the scheme of Conen and Huijgen (1980a). For the 

coding of job levels three criteria are used. First, time necessary for on-the-job training, second, 

level of independence, and third level of necessary schooling. 

 For the coding of segments of the labor market we use the scheme of Stinchcombe 

(1979). On the basis of limitations in competition in both the product market and the labor 

market Stinchcombe developed seven segments. On the basis of the possibility of control over 
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labor relations, assumptions are made about the price of control. A categorization of the labor 

market into seven segments results with each segment differing by price of control. The other 

variables used in the analyses are educational level, type of education, age, marital state, sex and 

firm size. 

In chapter 5 hypothesis 1 is tested in two different ways. First we estimate a 

multinomial logit model in which the probability to work in one of the seven labor market 

segments is used as the dependent variable. Several productive characteristics are entered into 

the model: educational level, type of education and age of the employees. In addition we control 

for non-married men, married men, non-married women, married women and firm size. The 

analysis shows that employees with a high educational level have the highest probability of 

working within professional services, which is also the segment with the highest price of 

control. Employees with the high educational levels have the lowest probability of working 

within segments with a low price of control, segments like 'classical' capitalistic industries and 

small competitive trade and services. 

 Employees with technical types of education have the highest probability of working 

within industrial segments, while employees with administrative types of education have a 

higher probability of working within bureaucratic services, and small competitive trade and 

services. Employees with 'caring' types of education have a higher probability of working within 

the professional services. 

 Age, although significant, has little effect on the probability of working within a 

particular labor market segment. 

 These results support hypothesis 1. Therefore we can conclude that employees who are 

relatively productive have a higher probability of working with employers who have a high 

price of control than of working with employers who have a low price of control. 

Second, a logit continuation ratio model for each of the seven segments is fitted. In this 

model the dependent variable is the probability of achieving a higher job level. Several 

characteristics of employees are entered into the model: educational level, type of education, 

age and age squared. In addition we control for marital state, sex, and firm size.  

 The analysis shows that the association between educational level and job level is 

strongest for the professional services and weakest for small competitive trade and services. In 

general this association is stronger for segments that have a high price of control than for 

segments that have a low price of control. The results from the 1981 labor force census are more 

in line with hypothesis 1 than the results from the 1985 labor force census. 

 Where the type of education is concerned, the results are in line with the idea that for 

the segments where the demand for some type of education was high these types of education 

provide the highest probability of achieving a high job level within these segments. The only 

exceptions are the probability of achieving a high job level within bureaucratic services with a 

technical education and within 'classical' capitalistic industries with an administrative education. 

Both probabilities are higher than expected. 

 Even though the effects of age and age squared are significant within virtually every 

segment, the differences in effects of age and age squared between the segments are not 

straightforward. In 1981 there are few differences and in 1985 the differences do not support our 

expectations. 
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 The results with respect to educational level, type of education, age and age squared, 

support hypothesis 1. Highly educated employees within segments with a high price of control 

have a higher probability of achieving a high job level than those within segments with a low 

price of control. The analysis also shows that we can better predict the job level of employees 

within segments with a high price of control than we can for those within segments with a low 

price of control. Therefore we conclude that employers with a high price of control do find 

indicators of employee productivity more useful than employers with a low price of control. As 

a result, they hire more employees with high educational levels. 

 Section 3 of chapter 5 shows that although a simple empirical model for the entire labor 

market fits reasonably well it is not possible to show differences between employers. Some of 

the effects that we find for the labor market as a whole cannot or can only with great difficulty 

be interpreted. This finding gives further empirical support to the allocation model developed in 

chapter 3. 

In chapter 6 we test hypothesis 2 about effects of crowding out. Before hypothesis 2 

was tested, we first examined whether crowding out within the entire labor market took place 

between 1981 and 1985. The analysis shows that, despite a regradation of the job structure 

(relatively more high level jobs were available in 1985 than in 1981), the probability of 

achieving a high job level, given a certain educational level, decreased between 1981 and 1985. 

 Second we analyze the differences in allocation within the segments between 1981 and 

1985. The analysis shows that crowding out did not take place within every segment. For two 

segments -- small competitive trade and services, and bureaucratic services -- the probability of 

achieving a high job level, given a certain educational level, actually increased between 1981 

and 1985. Crowding out did not take place within these two segments, while an upwardly 

directed substitution process had been happening. 

 However, we do find effects of crowding out within three segments: 'classical' 

capitalistic industries, large scale bureaucratic industries, and professional services. Within the 

'classical' capitalistic industries crowding out results from the degradation of the job structure. 

Within the large scale bureaucratic industries, all employees are effected similarly by the 

crowding out process. Within professional services employees who work in low level jobs are 

most affected by the crowding out process. 

 Within two segments -- traditional primary industries, and competitive industries with 

schooled employees -- no differences are found in the probability of achieving a high job level 

between 1981 and 1985. 

 By and large these results support hypothesis 2. A change in the selection of personnel 

did take place, and especially for segments with a high price of control. The one exception to 

this trend is for bureaucratic services where contrary to our expectations the probability of 

achieving a high job level actually increased. 

In chapter 7 hypotheses 3a, 3b, 4 and 5 are tested. These hypotheses are tested in 

different steps. In the first step hypotheses 3a and 4 aere tested. Separate models of allocation 

over job levels are tested for men and women and their outcomes are compared. Then, an 

interaction between marital state and educational level was added. This interaction is added to 

the original empirical model in order to test hypothesis 4. For both men and women a positive 

effect of the interaction is expected. On basis of hypothesis 3a, it is expected that married men 

have a better position in the labor than non-married men, and will therefore benefit more from 
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their educational level. On basis of hypothesis 4 a positive interaction effect is expected for 

women. This positive effect will result when highly educated women marry highly educated 

men more often than they marry men with lower educational levels. According to Dessens, 

Jansen and Ultee (1990) dutch women marry men who have a slightly higher educational level. 

 The results of the analysis show the same effects for the variables as the original 

analysis with men and women together. 

 Hypothesis 4 is fully supported by the results. Highly educated married women benefit 

more from their educational level than lowly educated married women and non-married women. 

Hypothesis 3a is only partially supported. Lowly educated women have a smaller probability of 

achieving a high job level than lowly educated men, but highly educated women have at least 

the same probability of achieving a high job level as highly educated men. 

 In the second step of the analysis hypothesis 3b is tested. Separate models are again 

estimated for men and women for each of the seven segments. In this step, the same variables 

are entered into the empirical model as in the first step. For men, the results here are comparable 

to those for men and women together. The results show few differences between the allocation 

of married and non-married men. This is contrary to hypothesis 3b. 

 For women, this model reveals even fewer differences in allocation between the 

segments than the model for men. The differences are in the direction of our expectations. In 

addition hypothesis 4 is supported by this analysis. It shows that married women benefit more 

from their educational level than non-married women, and this is especially so for women 

within bureaucratic services and professional services. Hypothesis 3b is partially confirmed in 

this analysis as well. The differences between non-married and married lowly educated women 

are bigger for those segments with a high price of control than for those segments with a low 

price of control. These differences are larger in 1981 than in 1985. 

 With respect to the differences in allocation between men and women within segments, 

hypothesis 3b is contradicted. We find differences in allocation between men and women, and 

these differences depend on the segment in which men and women work. However these 

differences are not related to the price of control of the segments. For instance, men have a 

higher probability of achieving a high job level than women both for segments with a low price 

of control (e.g. 'classical' capitalistic industries) and for segments with a high price of control 

(e.g. professional services). However women have a higher probability of achieving a high job 

level than men within the small competitive trade and services (a segment with a low price of 

control), and within large scale bureaucratic industries (a segment with a high price of control). 

 The lack of support for hypothesis 3b is partially due to hypothesis 4. We hypothesize 

that highly educated married women who work within professional services or bureaucratic 

services will value job status more than non-married women and lowly educated married 

women. Therefore it is to be expected that highly educated women are more likely to stop 

working completely if they cannot find a job with enough status. This effect is contrary to 

hypothesis 3b. As a result, the lack of support for hypothesis 3b gives no reason to reject this 

aspect of the allocation model yet. 

 In the third and final step of the analysis hypothesis 5 is tested. As in chapter 6 we first 

examine whether crowding out occurred in the entire labor market for men as well as for 

women. 
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 While crowding out seems to have occurred for both men and women, the effect is 

different. According to hypothesis 5, crowding out is more extreme for men than for women. 

The probability of achieving a high job level, given a certain educational level, decreased more 

for men than for women. 

 Separate analyses for each segment show that changes in the allocation of men and 

women between 1981 and 1985 is especially apparent for segments with a high price of control. 

In addition crowding out appears to be more extensive for men than for women. These results 

support hypothesis 5. Also in line with hypothesis 5 is the finding that there were no differences 

in effects of crowding out between married and non-married women. However, contrary to 

hypothesis 5 there appear to be no differences in effects of crowding out between married and 

non-married men. 

 In addition to crowding out, we also find some proof for upwardly directed substitution. 

Substitution mainly appears within segments with a low price of control. 

 

 

(English corrected by Dr. R. Settersten) 
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