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In de vorige papers werd nagegaan welke de invloed is van bepaalde kenmerken van werkzoekenden en van 
specifieke VDAB- acties op de uitstroomsnelheid van werkzoekenden, vanuit de werkloosheid naar werk. Deze 
vierde paper vertrekt vanuit een (bijna) complementair uitgangspunt. Meer bepaald wordt van personen die zijn 
uitgestroomd uit de werkloosheid nagegaan hoe lang het duurt tot ze voor de eerste keer terug instromen in de 
werkloosheid. 
 
De analyses bevatten sterke aanwijzingen dat er een tweedeling bestaat tussen werkzoekenden die duurzaam 
uitstromen uit de werkloosheid en anderen, die blijkbaar een grote(re) kans lopen om in een carrousel van 
opéénvolgende in- en uitstromen terecht te komen. 
 
Paper 4 is tevens het sluitstuk van de eerste reeks discussiepapers. Deze vormen de voorbereiding om, in een 
volgende fase, te komen tot een geïntegreerde analyse van de dynamiek binnen de werkzoekendenpopulatie. 
Waarbij beide stromen (in en uit) in één transitioneel model worden gegoten om longitudinaal te bekijken welke 
de belangrijkste factoren zijn die verband houden met de kansen van werkzoekenden om uit de arbeidsreserve 
te stromen en om er, eens uitgestroomd weer terug in te stromen. 
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1. Inleiding 
 
In de vorige papers werd nagegaan welke de invloed is van bepaalde kenmerken van werkzoekenden (zoals 
geslacht en leeftijd; Papers 1 en 2) en van specifieke VDAB- acties (i.c. verwijzingen op vacatures; Paper 3) op 
de uitstroomsnelheid van werkzoekenden, vanuit de arbeidsreserve richting betaalde arbeid. Er wordt hierbij 
vertrokken van instroomcohorten die gedurende een bepaalde periode worden opgevolgd tot ze een eerste keer 
uitstromen naar een betaalde job. 
 
In Paper 4 wordt een (bijna) complementair vertrekpunt aangenomen. Het onderzoek is gebaseerd op uitstroom-
cohorten werkzoekenden, die in de beschouwde perioden (alle maanden van 2003, 2005, 2007 en 2008) minstens 
één keer uitgestroomd zijn uit de arbeidsreserve, waarbij na iedere uitstroom wordt nagegaan hoelang het duurt 
tot ze opnieuw instromen in de arbeidsreserve van niet werkende werkzoekenden (NWWZ). Ook hier wordt dan 
nagegaan in welke mate bepaalde kenmerken van werkzoekenden en acties een verband (‘unieke samenhang’) 
vertonen met de ‘terug- instroomsnelheid’ van de werkzoekenden. 
Naast de ‘klassieke’ kenmerken (cf. infra), het jaar en de maand van de uitstroom, is ook de variabele ‘container-
beroep’ opgenomen die aangeeft of een werkzoekende al of niet in een globaal, weinig specifiek beroep is 
ingeschreven (bvb. administratief bediende). Bij de acties wordt, naast de van verwijzingen, ook nagegaan in 
welke mate het al of niet volgen van een bepaald traject (verschillende types o.b.v. modules) in het jaar voor de 
uistroom, samenhangt met de ‘terug- instroomsnelheid’. 
Een interessante variabele die specifiek betrekking heeft op de uitstroomdynamiek, is de aard van de uitstroom 
die aangeeft in welke richting de vastgestelde uitstroom is gebeurd: naar interim-arbeid, naar werk exclusief 
interim of naar eender welke andere situatie zonder betaalde arbeid. 
 
Beide onderzoeksmodellen samen, de analyse van de uitstroom uit de werkloosheid richting arbeid en van de 
terug instroom in de werkloosheid, vormen een eerste aanzet om op termijn te komen tot een geïntegreerde 
analyse van de dynamiek van de NWWZ. Hierbij moeten, idealiter, beide stromen in één transitioneel model 
worden gekaderd om longitudinaal te bekijken welke de belangrijkste factoren zijn en in welke mate ze verband 
houden met de kansen van werkzoekenden om uit de arbeidsreserve te stromen en om er, eens uitgestroomd, 
weer terug in te stromen. 
Voor alle duidelijkheid, het louter combineren van de resultaten van de vier papers is op zich onvoldoende om te 
gewagen van een echt geïntegreerde analyse. Maar het laat wel toe om duidelijke hypotheses te formuleren die 
verder onderzocht moeten worden. En in afwachting van hun falsificatie kunnen die natuurlijk gebruikt worden 
als leidraden bij het uittekenen van het beleid. 
 
Figuur 1 Schematisch overzicht arbeidsmobiliteit 
 

 
 
Tenslotte is het belangrijk op te merken dat de scoop van de papers beperkt is tot de transitie uit de werkloosheid 
naar werk van personen die voordien (op)nieuw1 zijn ingestroomd in de werkloosheid (paper 1, 2 en 3), en de 
transitie terug in de werkloosheid van personen die voordien zijn uitgestroomd uit de werkloosheid (paper 4). 
Het zijn dus zeker geen analyses van alle mogelijke transities binnen de totale bevolking op arbeidsleeftijd (15-

                                                 
1 Bij de start van de opvolging is iedereen 0 maand werkloos, langdurige werklozen worden niet meegenomen in 
de papers 1, 2 en 3. 
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64 jaar) in het Vlaamse Gewest. Deze laatste telde eind december 2005 zo’n 4 miljoen personen2 en figuur 1 
geeft een idee van de vele transities die men daarbinnen kan onderscheiden. Niet enkel de grote transities van 
niet-werk naar werk en vice versa. Maar ook de transities binnen werk: tussen jobs, tussen sectoren, enz.; en 
binnen niet-werk: tussen werkloosheid en niet-beroepsactief, enz. 
We hebben gekozen ons te concentreren op die transities die verband houden met de kernopdracht van de VDAB 
tijdens de onderzochte periode: werkzoekenden aan de slag krijgen. Bovendien is deze keuze ook een stuk 
pragmatisch, we beschikken zelf enkel over de gegevens van (ex-)werkzoekenden. 
 
 
2. Beschrijving van de data 
 
Voor dit onderzoek naar de ‘terug- instroomsnelheid’ zijn 48 cohorten van werkzoekenden (inclusief personen in 
beroepsopleiding) geselecteerd die uitgestroomd zijn uit de werkloosheid in de volgende perioden: januari tot 
december 2003, januari tot december 2005, januari tot december 2007 en januari tot december 2008. Het betreft 
742.868 unieke personen waaronder 442.438 personen (60%) die slechts in één uitstroomcohorte voorkomen en 
300.430 personen (40%) die in 2 of meer cohorten voorkomen. Deze laatste groep omvat 850.995 observaties of 
‘uitstromen’ (66%) op een totale aantal van 1.293.433 observaties. Alle personen zijn dus minstens 1 maal 
uitgestroomd uit de werkloosheid en worden na elke uitstroom opgevolgd gedurende maximaal 2 jaar ofwel tot 
de eerste terug instroom in de werkloosheid, ofwel tot het einde van de opvolgperiode. Gezien het databestand 
afgesloten is eind juni 2009 kunnen de cohorten vanaf juli 2007 geen 2 volle jaren worden opgevolgd. 
 
In tabel 1 vindt men vooreerst het profiel van deze cohorten o.b.v. 11 socio-demografische persoonskenmerken 
en acties: jaar van uitstroom, werkloosheidsduur, leeftijd, scholing, geslacht, origine, aard van uitstroom, (al of 
niet) een traject in jaar voor uitstroom, (al of niet) een verwijzing in jaar voor uitstroom, (al of niet) ingeschreven 
in een containerberoep en maand van uitstroom. Deze kenmerken zijn gemeten de laatste dag van de maand van 
uitstroom tenzij anders aangegeven. Daarnaast bevat de tabel ook de proportie ‘nog niet terug ingestroomden na 
2 jaar’ berekend d.m.v. een beschrijvende duurtijdanalyse (Kaplan-Meier methode). Deze methode houdt 
rekening met het feit dat de cohorten vanaf juli 2007 geen 2 jaar kunnen worden opgevolgd. 
 
Tabel 1. Socio-demografische kenmerken en acties 
kenmerk aantal aandeel nog niet terug 

ingestroomd na 2 jaar 
jaar van uitstroom    
      2003 329.116 25,4% 35,7% 
      2005 339.493 26,3% 39,1% 
      2007 323.597 25,0% 40,4% 
      2008 301.227 23,3% niet beschikbaar 
werkloosheidsduur    
      < 3 m 362.718 28,0% 46,0% 
      3m - 5m 313.622 24,3% 42,6% 
      6m - 11m 286.372 22,1% 35,4% 
     1j en + 330.721 25,6% 29,0% 
leeftijd    
      < 25j 472.397 36,5% 39,1% 
      25j - 29j 228.792 17,7% 36,5% 
      30j - 44j 403.356 31,2% 37,0% 
      45j en + 188.888 14,6% 42,3% 
      waaronder    
           45j - 49j 92.323 48,9% 37,0% 
           50j - 54j 58.490 31,0% 37,3% 
           55j en + 38.075 20,1% 63,9% 
    
totaal 1.293.433 100,0% 38,5% 
 
 
 

                                                 
2 Booghmans, A., Sels, L., & Herremans, W. 2008. Het meten van mobiliteit op de arbeidsmarkt. Over.Werk, 
Tijdschrift van het Steunpunt Werk en Sociale Economie, 18 (3-4): 122-128. 
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Tabel 1. Socio-demografische kenmerken en acties - vervolg 
kenmerk aantal aandeel nog niet terug 

ingestroomd na 2 jaar 
scholing    
      laaggeschoold 512.882 39,6% 31,5% 
      ASO 93.969 7,3% 40,9% 
      BSO/KSO 242.870 18,8% 37,3% 
      TSO 164.220 12,7% 43,9% 
      hooggeschoold 279.492 21,6% 51,0% 
geslacht    
      man 628.335 48,6% 38,0% 
      vrouw 665.098 51,4% 38,9% 
origine    
      autochtoon 1.120.331 86,6% 40,0% 
      allochtoon 173.102 13,4% 28,3% 
aard van uitstroom    
      werk interim 389.036 30,1% 27,2% 
      werk geen interim 518.368 40,1% 51,9% 
      andere geen werk 386.029 29,8% 31,8% 
traject in jaar voor uitstroom    
      geen traject 941.147 72,8% 41,2% 
      geen modules 3 tot 6 137.039 10,6% 29,5% 
      modules zonder module 4 84.347 6,5% 29,4% 
      minstens module 4 130.900 10,1% 33,8% 
verwijzing in jaar voor uitstroom    
      wel verwijzing 361.476 27,9% 32,6% 
      geen verwijzing 931.957 72,1% 40,7% 
minstens 1 containerberoep    
      wel containerberoep 652.255 50,4% 33,9% 
      geen containerberoep 641.178 49,6% 43,1% 
maand van uitstroom    
      januari 109.894 8,5% 39,5% 
      februari 108.847 8,4% 37,9% 
      maart 105.274 8,1% 36,2% 
      april 102.681 7,9% 36,5% 
      mei 98.928 7,7% 34,8% 
      juni 97.056 7,5% 34,0% 
      juli 64.053 5,0% 38,8% 
      augustus 83.604 6,5% 42,8% 
      september 173.682 13,4% 42,3% 
      oktober 137.568 10,6% 39,9% 
      november 118.875 9,2% 37,5% 
      december 92.971 7,2% 36,4% 
    
totaal 1.293.433 100,0% 38,5% 
 
Jaar van uitstroom 
De data is quasi uniform verdeeld over de 4 onderzochte jaren, de uitstroomcohorten waren het kleinst in 2007 
en vooral 2008. De proportie ‘nog niet terug ingestroomd na 2 jaar’ stijgt tot 2007. Vanaf 2008 ligt ze lager. 
 
Werkloosheidsduur 
Op het moment van de uitstroom is bij 28% van de observaties de werkloosheidsduur minder dan 3 maand, 
anderzijds is 26% van de gevallen minstens 1 jaar werkzoekend. Drie kwart van de onderzochte uitstroom is dus 
minder dan 1 jaar werkzoekend. 
De proportie ‘nog niet terug ingestroomden na 2 jaar’ vertoont een negatieve samenhang met de werkloosheids-
duur,.hoe hoger de werkloosheidsduur hoe lager het aandeel niet terug ingestroomden. Het daalt van 46% bij de 
minder dan 3 maand werkzoekenden tot 29% bij de 1 jaar of langer werkzoekenden. 
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Leeftijd 
54% van de onderzochte uitstroom is jonger dan 30 en 36% is zelfs jonger dan 25. De 45-plussers zijn weliswaar 
de kleinste groep -met een aandeel van 15%- ze zijn ook heel belangrijk voor het (activerings)beleid. Ongeveer 
de helft onder hen is jonger dan 50 terwijl één vijfde ouder is dan 55. 
Het aandeel ‘nog niet terug ingestroomden na 2 jaar’ varieert weinig tussen de leeftijdsklassen, bij de min 55-
jarigen schommelt het tussen 36% en 39,%. Enkel bij de 55-plussers ligt het flink hoger met 64%. 
 
Scholing 
De laaggeschoolden (hoogstens 2e secundair) zijn de grootste groep en maken 40% van de onderzochte data uit. 
De hooggeschoolden en BSO/KSO’ers zijn elk goed voor min of meer 20%. De TSO’ers en ASO’ers zijn de 
kleinste groepen met respectievelijk 13% en 7%. De middengeschoolden (3e secundair) zijn samen dus ook goed 
voor een kleine 40% van de observaties. 
De proportie ‘nog niet terug ingestroomden na 2 jaar’ verschilt aanzienlijk volgens studieniveau. Ze varieertvan 
31% bij de laaggeschoolden tot 51% bij de hooggeschoolden. Bij de middengeschoolden scoort TSO het best 
met 44% en BSO/KSO het slechts met 37%. 
 
Geslacht 
De onderzochte gegevens bevatten ongeveer evenveel mannen als vrouwen. En ook het aandeel ‘nog niet terug 
ingestroomden na 2 jaar’ verschilt nauwelijks. 
 
Origine 
De onderzochte uitstroom bestaat voor 87% uit autochtonen en 13% allochtonen. De proportie ‘nog niet terug 
ingestroomden na 2 jaar’ is 28% bij de allochtonen en 40% bij de autochtonen. 
 
Aard van uitstroom 
De variabele ‘aard van uitstroom’ is als volgt bepaald. Van iedereen die in een bepaalde maand is uitgestroomd 
uit de werkloosheid wordt in de Dimona-gegevens gezocht naar een gebundelde contractperiode in die maand. 
Als zo’n periode gevonden wordt dan wordt het beschouwd als uitstroom naar werk, in het andere geval is het 
uitstroom naar ‘andere geen werk’ (zorgtaken, studies, buitenland, (vervroegd) pensioen, …). De uitstroom naar 
werk wordt vervolgens opgesplitst in uitstroom naar ‘werk interim’ en ‘werk geen interim’ op basis van paritair 
comité. Als in de uitstroommaand een contractperiode gevonden wordt met het paritair comité van de 
uitzendsector dan wordt de uitstroom beschouwd als uitstroom naar interim. 
Deze indeling is dus een ruwe benadering met een aantal beperkingen. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk 
dat een uitstroom begint met een interim tewerkstelling die nadien overgaat in een niet-interim tewerkstelling bij 
dezelfde werkgever of een andere werkgever. Dit zal in de analyse niet leiden tot een wijziging van ‘werk inte-
rim’ naar ‘werk geen interim’. Een echt gedetailleerde analyse laat dit inderdaad niet toe. Maar het is een eerste 
stap en ondanks alle beperkingen denken we dat deze methode toch een interessante invalshoek is die een meer-
waarde oplevert voor het onderzoek. 
 
In 40% van de gevallen is er sprake van uitstroom naar ‘werk geen interim’, de beide andere groepen bevatten 
elk 30%. Het aandeel ‘nog niet terug ingestroomden na 2 jaar’ varieert sterk en is het hoogst bij de groep ‘werk 
geen interim’ met 52%. Bij uitstroom naar ‘andere geen werk’ en ‘werk interim’ is dit respectievelijk 32% en 
27%. 
 
Traject in jaar voor uitstroom 
Bij een kleine drie kwart van de observaties is er geen traject in het jaar voor de uitstroom Zo’n 10% elk heeft 
een traject gehad zonder modules of met minstens module 4 en 6% tenslotte heeft een traject gehad met modules 
maar zonder module 4. 
Indien er geen traject is in het jaar voor de uitstroom bedraagt de proportie ‘nog niet terug ingestroomden na 2 
jaar’ 41%. In geval van trajecten ligt dit aanzienlijk lager. Trajecten met minstens module 4 (beroepsspecifieke 
opleiding) scoren nog het best met een aandeel ‘nog niet terug ingestroomden na 2 jaar’ van 34%, beide andere 
groepen halen 29%. 
 
Verwijzingen in jaar voor uitstroom 
In 28% van de gevallen zijn er verwijzingen tijdens het jaar voor de uitstroom. Bij die groep is het aandeel ‘nog 
niet terug ingestroomden na 2 jaar’ 33%. Bij de groep zonder verwijzingen ligt dit met 41% een stuk hoger. 
 
Minstens 1 containerberoep 
Bij de helft van de onderzochte gegevens vindt men minstens 1 containerberoep terug bij de beroepsaspiraties. 
Een containerberoep is hier gedefinieerd als een weinig specifiek beroep (bvb. administratief bediende).  
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De proportie ‘nog niet terug ingestroomden na 2 jaar’ is bij hen 34%. De groep zonder containerberoep scoort 
flink beter en haalt 43%. 
 
Maand van instroom 
De uitstroomcohorten zijn duidelijk het kleinst in de vakantiemaanden juli en augustus, terwijl de cohorten van 
september en oktober dan weer het grootst zijn. Dit is een typisch seizoenspatroon.  
Het aandeel ‘nog niet terug ingestroomden na 2 jaar’ schommelt tussen 34% in juni en 42,8% in augustus. 
 
Naast een overzicht van de onderzochte gegevens bevat tabel 1 ook een eerste, geaggregeerd beeld van de kans 
om terug in te stromen in de werkloosheid nadat men voordien is uitgestroomd. Maar de waargenomen verschil-
len in ‘terug- instroomkans’ tussen de socio-demografische kenmerken en acties zijn moeilijk te interpreteren 
omwille van de onderlinge samenhangen tussen deze kenmerken. Voorbeelden zijn legio. Zo zijn de laag-
geschoolden sterk oververtegenwoordigd bij de 45-plussers, de allochtonen en de langdurig werklozen (globaal 
40% vs. 51%, 54% en 55% in de 3 subgroepen), terwijl hooggeschoolden dan weer ondervertegenwoordigd zijn 
in deze groepen (globaal 22% vs. 14%, 10% en 16%). Als laaggeschoolden sneller terug instromen in de 
werkloosheid dan hooggeschoolden in hoeverre heeft dit dan te maken met het verschil in scholing en in 
hoeverre met de onder- en oververtegenwoordiging van de andere 3 kenmerken binnen de laag- en 
hooggeschoolden? Dit probleem wordt opgelost door multivariate duurtijdanalyses uit te voeren. 
 
 
3. Analyses: model en resultaten 
 
De data is geanalyseerd via een duurmodel dat het risico3 op ‘terug- instroom’ beschrijft als een functie van 11 
variabelen: jaar uitstroom, maand uitstroom, werkloosheidsduur, leeftijd, scholing, geslacht, origine, ‘aard 
uitstroom’, traject in jaar voor uitstroom, verwijzingen in jaar voor uitstroom, minstens 1 containerberoep. 
 
Met de opgenomen variabelen kunnen 737.280 theoretische profielen gemaakt worden. In het model zijn alle 
hoofdeffecten sowieso opgenomen. Daarnaast zijn ook 45 interacties getest. Er is gekozen om het model zo 
eenvoudig mogelijk te houden en het aantal interacties te beperken tot diegenen met een grote impact op het 
instroomrisico. 3 interacties (leeftijd x scholing, leeftijd x ‘aard van de uitstroom’ en jaar x ‘aard van de 
uitstroom’) bleken uiteindelijk voldoende relevant en zijn opgenomen in het model. 
 
De belangrijkste resultaten4 van de duurtijdanalyse worden toegelicht aan de hand van grafieken met overle-
vingscurven die de evolutie van het aandeel ‘nog niet terug ingestroomd’ visueel weergeven. Men kan natuurlijk 
geen grafiek maken voor elk van die meer dan zevenhonderdduizend profielen. Dat is niet alleen praktisch 
onmogelijk, men zou bovendien door de bomen het bos niet meer zien. De oplossing is zich beperken tot de 
belangrijkste verbanden. En telkens 1 of 2 variabelen laten variëren ondertussen de invloed van de andere varia-
belen neutraliserend door ze constant te houden op een referentiewaarde. In dit onderzoek is gekozen om een 
fictief doorsnee profiel -zeg maar de statistische versie van Jan Modaal- te gebruiken als referentiegroep. 
 
De hoofdmoot van de analyses zijn uitgevoerd op het volledige bestand van 48 uitstroomcohorten met zo’n 1,3 
miljoen ‘uitstromen’. Hierbij wordt elke ‘uitstroom’ als een op zichzelf staand feit beschouwd, men houdt er met 
andere woorden geen rekening mee dat sommige personen slechts één keer zijn uitgestroomd terwijl anderen 
meerdere keren zijn uitgestroomd. 
De sterkste verbanden vindt men tussen de duurtijd van de uitstroom en de ‘aard van uitstroom’, de werkloos-
heidsduur en de scholing, zij worden uitgebreid besproken. Gezien de sterke interacties tussen de ‘aard van 
uitstroom’ en de leeftijd, tussen de ‘aard van uitstroom’ en het ‘jaar van uitstroom’ en tussen de scholing en de 
leeftijd, zullen leeftijd en ‘jaar van uitstroom’ meegenomen worden bij de bespreking van de eerste 3 variabelen. 
De resterende verbanden worden kort vermeld. 
 
Daarnaast worden de ‘uitstromen’ van de 45-plussers  nog eens apart geanalyseerd waarbij een gedetailleerde 
leeftijdsindeling in 3 groepen (45j - 49j, 50j - 54j en 55-plussers) wordt gehanteerd. Dit omwille van hun grote 
belang in actuele (beleids)vraagstukken zoals bijvoorbeeld: de activering van ouderen tijdens economische crises 
en het pensioendossier. 

                                                 
3 Het risico op ‘terug- instroom’ is de voorwaardelijke kans om in een bepaalde maand in te stromen in de werk-
loosheid gegeven dat men voordien nog niet is ingestroomd. Let wel op. De term risico heeft niks te maken met 
de aard van de gebeurtenis zelf. Een risico kan zowel positief (kans op uitstroom) als negatief (kans op ‘terug- 
instroom’ zijn. 
4 De regressiecoëfficiënten vindt men terug in de bijlagen. 
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Tenslotte wordt ook nagegaan of er een verschil is in ‘terug- instroomsnelheid’ tussen personen die slechts één 
keer zijn uitgestroomd en diegenen die meerdere keren zijn uitgestroomd. Daartoe wordt het bestand gesplitst in 
2 deelbestanden; bestand 1 bevat de ‘uitstromen’ van personen die slechts éénmaal zijn uitgestroomd, bestand 2 
bevat de ‘uitstromen’ van personen die meermaals zijn uitgestroomd. Vervolgens is voor beide deelbestanden 
een apart duurmodel geschat.  
 
 
3.1. Aard van de uitstroom (met leeftijd en met jaar van uitstroom) 
 
Er zijn sterke interacties gevonden tussen de duurtijd van de uitstroom, de ‘aard van de uitstroom’ en respectie-
velijk de leeftijd en het ‘jaar van uitstroom’. Bijgevolg heeft het weinig zin om het verband tussen  duurtijd en 
respectievelijk ‘aard van uitstroom’, ‘jaar van uitstroom’ en leeftijd apart te bespreken. Men bespreekt beter 
direct de twee combinaties ‘aard van uitstroom’ met leeftijd en de duurtijd enerzijds en ‘aard van uitstroom’ met 
‘jaar van uitstroom’ en de duurtijd anderzijds. Startpunt van de uiteenzetting zijn 2 grafieken: grafiek 1 toont de 
interactie5 tussen de ‘aard van de uitstroom’ en de leeftijd, grafiek 2 illustreert de interactie tussen de ‘aard van 
de uitstroom’ en het ‘jaar van uitstroom’. Omwille van de leesbaarheid van de grafiek beperken we ons tot 2 
leeftijdscategorieën (de min 25-jarigen en de 45-plussers) en 2 jaren (2003 en 2008). 
 
Grafiek 1 

Geschatte overlevingsfunctie volgens aard van uitstroom en leeftijd 
(controlerend voor de andere kenmerken en uitstroommoment)
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Door middel van de overlevingscurven in grafiek 1 kan men de evolutie in de tijd van het aandeel ‘nog niet terug 
ingestroomd’ en de mediane duurtijd tot de 1ste instroom aflezen. Deze laatste ligt tussen 3,4 en 23,7 maand 
terwijl na 2 jaar het aandeel ‘nog niet terug ingestroomd’ varieert tussen 50% en 23%. Hoe moet men die 
gegevens interpreteren? Als men start met 100 personen uit de referentiegroep die uitstromen naar: 
• ‘werk interim’ en jonger zijn dan 25 zal de helft reeds na 4,9 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 

jaar zullen slechts 27 onder hen nog niet terug zijn ingestroomd; 
• ‘andere geen werk’ en jonger zijn dan 25 zal de helft na 8,4 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 

jaar zullen 34 onder hen nog niet terug zijn ingestroomd; 
• ‘werk geen interim’ en jonger zijn dan 25 zal de helft pas na 21,1 maand een eerste keer zijn ingestroomd en 

na 2 jaar zullen 48 onder hen nog niet terug zijn ingestroomd; 

                                                 
5 Een interactie heeft steeds meerdere invalshoeken. We kiezen om ‘aard van uitstroom’ te bespreken volgens 
respectievelijk leeftijd en ‘jaar van uitstroom’ omdat de samenhang tussen ‘aard van uitstroom’ en de duurtijd 
het sterkst is. 
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• ‘werk interim’ en 45-plusser zijn, zal de helft reeds na 3,4 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 
jaar zullen slechts 23 onder hen nog niet terug zijn ingestroomd; 

• ‘andere geen werk’ en 45-plusser zijn, zal de helft na 14,3 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 
jaar zullen 44 onder hen nog niet terug zijn ingestroomd; 

• ‘werk geen interim’ en 45-plussers zijn, zal de helft pas na 23,7 maand een eerste keer zijn ingestroomd en 
na 2 jaar zullen 50 onder hen nog niet terug zijn ingestroomd. 

 
Grafiek 2 

Geschatte overlevingsfunctie volgens aard van uitstroom en jaar van uitstroom 
(controleren voor de andere kenmerken en uitstroommaand)
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Van 100 personen uit de referentiegroep die zijn uitgestroomd in: 
• 2003 naar ‘werk interim’ is de helft reeds na 3,8 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn slechts 

26 onder hen nog niet terug ingestroomd; 
• 2003  naar ‘andere geen werk’ is de helft reeds na 3,8 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn 

slechts 25 onder hen nog niet terug ingestroomd; 
• 2003 naar ‘werk geen interim’ is de helft pas na 20,7 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn 48 

onder hen nog niet terug ingestroomd; 
• 2008 naar ‘werk interim’ is de helft reeds na 3,4 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn slechts 

20 onder hen nog niet terug ingestroomd; 
• 2008 naar ‘andere geen werk’ is de helft na 11,8. maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn 41 

onder hen nog niet terug ingestroomd; 
• 2008 naar ‘werk geen interim’ is de helft pas na 19,4 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn 47 

onder hen nog niet terug ingestroomd. 
 
We starten de bespreking met enkele algemene bevindingen. Het eerste wat opvalt bij beide grafieken is de grote 
spreiding van de overlevingscurven. Het aandeel ‘nog niet terug ingestroomd’ ligt na 2 jaar tussen 22,9% en 
49,8% in grafiek 1 en tussen 19,8% en 47,7% in grafiek 2. Terwijl de mediane duurtijd tot de 1ste instroom 
respectievelijk varieert tussen 3,4 en 23,7 maand en tussen 3,4 en 20,7 maand. 
 
Via de overlevingscurven kan ook het risico op terug instroom afgeleid worden. Gedurende de eerste maanden is 
dit veel groter bij personen die zijn uitgestroomd naar ‘werk interim’ en ‘andere geen werk’ vergeleken met 
diegenen die zijn uitgestroomd naar ‘werk geen interim’. Zo is, globaal gesproken, de eerste 2 maand het risico 
bij ‘werk interim’ 3,3 en 2,8 keer groter dan bij ‘werk geen interim’, bij ‘andere geen werk’ is dat 2,7 en 1,8 
keer groter dan bij ‘werk geen interim’. Anderzijds is het wel zo dat het risico veel sneller daalt bij de eerste 2 
groepen. Zo is bij ‘werk interim’ en ‘andere geen werk’ het risico de 6e maand respectievelijk 4,3 en 4,5 keer 
kleiner dan de 1e maand, bij ‘werk geen interim’ is dit 1,8 keer kleiner. 
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Vanaf de 6e maand stabiliseert het risico op terug instroom: bij ‘werk interim’ en ‘andere geen werk’ is het dan 
respectievelijk 1,39 en 1,12 keer groter dan bij ‘werk geen interim’ (tabel 2 globaal). We vinden dus een 
duidelijk verband tussen de ‘aard van de uitstroom’ en het risico op terug instroom. Bij de groep ‘werk geen 
interim’ is het risico het kleinst en bij de groep ‘werk interim’ het grootst . Vooral de eerste maanden is het 
risico veel groter bij personen die zijn uitgestroomd naar ‘werk interim’ of ‘andere geen werk’. 
 
Tabel 2. Risico van terug instroom (vanaf maand 6) volgens ‘aard van uitstroom’, ‘leeftijd’ en ‘jaar van 
uitstroom’  
 
 ‘werk interim vs ‘werk geen interim’ ‘andere geen werk’ vs ‘werk geen interim’ 
min 25-jarigen 1,30 1,13 
25 tot 29-jarigen 1,32 1,22 
30 tot 44-jarigen 1,45 1,27 
45-plussers 1,51 0,88 
   
2003 1,30 1,43 
2005 1,24 1,33 
2007 1,47 0,89 
2008 1,57 0,92 
   
globaal 1,39 1,12 
 
Tenslotte bespreken we de twee interacties zelf. Deze tussen de ‘aard van de uitstroom’ en leeftijd is het 
opvallendst bij 45-plussers die uitstromen naar ‘andere geen werk’. Vanaf de 6e maand is hun risico op terug 
instroom 1,14 (=1/0,88) keer kleiner dan bij de groep ‘werk geen interim’ M.a.w. de omgekeerde richting van 
het globale verband dat een 1,12 keer groter risico laat zien. Dit betekent dat bij diegenen die uitstromen naar 
‘andere geen werk’ de ouderen het niet alleen relatief beter doen dan de 3 andere leeftijdsklassen (de 
kleinste verhouding van de 4 leeftijdsklassen). Vanaf de 6e maand na de uitstroom hebben ouderen die 
uitstromen naar ‘andere geen werk’ een kleiner risico op terug instroom dan ouderen die uitstromen naar 
‘werk geen interim’ . 
In grafiek 1 komt dit tot uiting in de overlevingscurve van ‘andere geen werk en 45 en +’ die -vanaf de 6e 
maand- steeds dichterbij de curve van ‘werk geen interim en 45 en +’ komt te liggen. Merk wel op dat de 
overlevingscurve van de ouderen die uitstromen naar ‘andere geen werk’ wel onder de curve van ‘werk geen 
interim’ blijft liggen. De kloof die het grotere ‘terug- instroomrisico’ geslagen heeft tijdens de eerste 6 maand is 
na anderhalf jaar met een kleiner ‘terug- instroomrisico’ nog niet gedicht. 
 
De interactie tussen ‘aard van de uitstroom’ en ‘jaar van uitstroom’ is het opvallendst bij de uitstroom naar 
‘andere geen werk’ in 2007 en 2008. Vanaf de 6e maand is het risico op terug instroom respectievelijk 1,13 
(=1/0,89)  en 1,09 (=1/0.92) keer kleiner dan bij de groep ‘werk geen interim’ tijdens die twee jaar. Kortom 
wederom de omgekeerde richting van het globale verband dat een 1,12 keer groter risico laat zien. Dit betekent 
niet alleen dat personen die in 2007 en 2008 uitstroomden naar ‘andere geen werk’ het relatief beter doen 
dan diegenen die in 2003 of 2005 uitstroomden naar ‘andere geen werk’ (de verhoudingen zijn het kleinst 
voor 2007 en 2008). Vanaf de 6e maand na de instroom is het zelfs zo dat diegenen die in 2007 of 2008 
uitstroomden naar ‘andere geen werk’ een kleiner risico op terug instroom hebben dan diegenen die in 
dezelfde jaren uitstroomden naar ‘werk geen interim’ . 
In grafiek 2 resulteert dit in de overlevingscurve van ‘andere geen werk 2008’ die -vanaf de 6e maand- steeds 
dichterbij de curve van ‘werk geen interim 2008’ komt te liggen. Merk ook hier op dat de overlevingscurve van 
diegenen die in 2008 uitstromen naar ‘andere geen werk’ wel onder de curve van ‘werk geen interim’ blijft 
liggen. Dus ook hier is de kloof, die het grotere ‘terug instroomrisico’ geslagen heeft tijdens de eerste 6 maand, 
niet gedicht na anderhalf jaar met een kleiner ‘terug- instroomrisico’. 
 
3.1.1. ‘Aard van uitstroom’ en ‘leeftijd’ 
 
Het laagste ‘terug- instroomrisico’ situeert zich dus bij diegenen die uitstromen naar ‘werk, geen interim’. Maar 
ook voor deze categorie blijkt toch een vrij belangrijk deel relatief vlug opnieuw werkloos te worden; bijna 30% 
na 6 maanden en 40% na 12 maanden. Er is echter geen informatie over de reden van de werkloosheid zodat het 
moeilijk is om deze resultaten te duiden. Er zijn drie groepen van oorzaken te onderscheiden: diverse soorten 
tijdelijke contracten, exclusief interim (voor bepaalde opdracht, IBO, stages,…) die niet verlengd worden en/of 
niet uitmonden in een vaste aanwerving, ontslag door de werkgever (bvb. na de proeftermijn) of ontslag door de 
werknemer. Hoewel de laatste categorie minder waarschijnlijk lijkt (ifv het recht op werkloosheidsuitkering) 
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zonder uitzicht op ander werk, is het mogelijk dat werknemers na een opzegperiode een tijdje werkloos zijn 
vooraleer ze aan een nieuwe job beginnen. In dit geval zal de duur van de werkloosheidsperiode na de terug- 
instroom zeer kort zijn. 
Uiteraard is ontslag door de werkgever meer waarschijnlijk, in de loop van het proefbeding (meestal 6 maanden) 
of erna. Uit de curve is duidelijk af te lezen dat het grootste deel van de terug- instroom plaatsgrijpt tijdens de 
eerste zes maanden en dat deze erna sterk afneemt: binnen de 6 maanden is ongeveer 28% terug ingestroomd, 
tussen 6 en 12 maanden is dit nog slechts 12%. Tussen het eerste en tweede jaar na de uitstroom is dit nog amper 
10%. Maar uiteraard kan hieruit niet afgeleid worden dat dit te maken heeft met ontslag tijdens het proefbeding, 
vermits de terug- instroom in alle gevallen sterk geconcentreerd is tijdens de eerste maanden, maar toch veel 
lager ligt dan bij de andere uitstroom- categorieën (werk, interim; andere dan werk). Het blijft wel gissen naar de 
juiste redenen van de terug instroom van een belangrijke minderheid binnen het jaar na de uitstroom. Gezien er 
voor deze categorie geen verschil is tussen jongeren en ouderen en er ook controle is voor de andere 
persoonskenmerken (geslacht, studieniveau, origine en werkloosheidsduur) moet de oorzaak wellicht gezocht 
worden in de globale instroom- dynamiek en mobiliteit waarbij het vinden van een duurzame job voor een deel 
van de werkzoekenden gepaard gaat met een fase van ‘trial and error’. Het is hier van belang te benadrukken dat 
de analyse beperkt is tot personen die ooit minstens een tijdje werkloos geweest zijn en niks zegt over de 
stabiliteit van de jobs in het algemeen en het werkloosheidsrisico van de globale beroepsbevolking.  
 
Het grootste ‘terug- instroomrisico’ situeert zich bij de personen die uitgestroomd waren via interim-arbeid. 
Ongeveer één op vier stroomt binnen de twee jaar niet terug naar de werkloosheid. Dit betekent enkel dat 
personen die uitstromen via uitzendarbeid sneller terug werkloos worden dan personen die uitstromen via beide 
andere kanalen. Ook hier is er nauwelijks verschil tussen jongeren en ouderen. 
Dit alles sluit echter niet uit dat uitzendarbeid op termijn kan leiden tot duurzame tewerkstelling (cf. 3.6.). Het is 
bijvoorbeeld best mogelijk dat een aantal (korte) periodes tewerkstelling als uitzendkracht afgewisseld met 
(korte) werkloosheidsperiodes uiteindelijk resulteren in een vaste baan. Zo vindt een onderzoek van Idea 
Consult6 aanwijzingen van frequente transities binnen de onderzochte groep uitzendkrachten en bovendien blijkt 
tevens dat men niet blijft hangen in uitzendarbeid. Ook eigen VDAB7 analyses geven aan dat uitzendarbeid 
duidelijk kansen biedt op een duurzame intrede op de arbeidsmarkt. 
 
Ook de cijfers over het terug instromen van de derde categorie, de uitstroom zonder betaalde arbeid, zijn niet 
eenvoudig te duiden. Hier lijkt het aangewezen om een ‘inventaris’ te maken van de mogelijke situaties die zich 
kunnen voordoen. Jongeren die een tijdje werkloos zijn, uitstromen uit de arbeidsreserve zonder betaalde arbeid 
om na een periode opnieuw werkloos te worden kunnen schoolverlaters zijn die zich ingeschreven hebben, na 
een tijdje opnieuw een opleiding volgen en na de opleiding opnieuw werkloos worden. De periode van 
uitschrijving kan natuurlijk ook samenvallen met een verblijf in het buitenland, bevallingsrust of een ziekte-
periode.  
Dit geldt min of meer ook voor de 45-plussers maar hier is het terug instromen in de arbeidsreserve na een 
periode van inactiviteit (geen betaalde arbeid) wellicht eerder in verband te brengen met een ziekte- of 
invaliditeitsperiode. Opvallend is wel dat, bij deze groep, de kans op terug instroom bij de 45-plussers merkelijk 
kleiner is dan bij de andere leeftijdscategorieën. Dit zal verder onderzocht worden in 3.5. 
 
3.1.2. ‘Aard van uitstroom’ en ‘jaar van uitstroom’ 
 
3.1.2.1. Verschil tussen de uitstroomjaren voor uitstroom uit ‘interim’ vs. ‘werk geen interim’ 
 
Vooreerst dient opgemerkt te worden dat men voorzichtig moet zijn met de aanduiding van ‘sterke’ en ‘zwakke’ 
jaren. Gezien de overloopeffecten, de invloed van de economische verwachtingen op het aanwervingsgedrag en 
de vertraagde reactie van de arbeidsmarkt op de conjunctuur, kan men een zwak/sterk economisch jaar (op basis 
van BBP- groei; zie tabel 1) niet zomaar aanduiden als een even zwak/sterk jaar voor de arbeidsmarkt. Wanneer 
men het gemiddelde neemt van 3 opeenvolgende jaren met het beschouwde jaar in het midden, dan blijken 2005 
(+1,7%) en 2007 (+3,7%) toch dichter bij elkaar te liggen met een gecumuleerde groei (gewoon opgeteld) van 
8% (gemiddeld 2,66%) tijdens de respectievelijke perioden 2004-2006 en 2006-2008. Het jaar 2003 (+1%) is 
zwakker met een gemiddelde groei van 1,8% voor de periode 2002-2004 (5,3% gecumuleerd) en het jaar 2008 
(+1,1%) is uiterst zwak met een gemiddelde groei van amper 0,3% voor de periode 2007-2009. Deze bedenking 
geldt wellicht minder voor interimarbeid omdat deze juist ingezet wordt om zeer soepel in te spelen op plotse 
veranderingen van de conjunctuur. 

                                                 
6 Peeters, A., Van Pelt, A., Valsamis D. en Reymen D. (2009). Uitzendarbeid: opstap naar duurzaam werk ook 
voor kansengroepen? Idea Consult. 
7 VDAB (2010). Uitgezonden naar vast werk? VDAB ontcijfert nr. 19 maart 2010. 
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Tabel 3. Reële groei van het BBP 2001 - 2009 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
0,4 1,2 1,0 3,1 1,7 3,2 3,7 1,1 -3,9 

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering 
 
De cijfers over de gemiddelde maandelijkse instroom van werkzoekenden vanuit werk laten wellicht ook toe om 
een begin van verklaring te geven voor de op het eerste zicht verrassende vaststelling in tabel 2 (interim vs. 
‘werk geen interim’ voor de uitstroomjaren). Het is normaal (en een bevestiging van eerder onderzoek) dat het 
risico op terug instroom na interim veel groter is dan na ‘werk geen interim’. Voor ieder jaar is de kans op terug 
instroom na interim (veel) groter dan na ‘werk geen interim’. Maar deze blijken nog veel hoger te liggen in de 
jaren 2007 en 2008 dan in de jaren 2003 en 2005. In het veel ‘betere’ jaar 2007 doet interim het dus, vergeleken 
met ‘werk geen interim’, duidelijk slechter (hogere kans op terug instroom) dan in de ‘zwakkere’ jaren 2003 en 
2005. Maar ook in het ‘zwakkere’ jaar 2008 doet interim het (nog) slechter. 
 
Dit kan reeds een aanwijzing zijn dat het totale volume interimarbeid meer bepalend is voor het risico op terug 
instroom dan de (schommelingen in de) conjunctuur. Vooreerst is er de sterke conjunctuur die steeds meer 
interims aantrekt waardoor er ook een grote dynamiek ontstaat van doorstroom naar ander, al of niet vast werk 
na een tijdje in de arbeidsreserve. Men kan de situatie veronderstellen van (vooral) schoolverlaters, maar ook van 
(oudere) werkzoekenden na werkervaring, die (her)intreden via interimarbeid en na één of enkele interims vast 
werk vinden. De transitie van tijdelijk naar vast werk, zeker indien de vaste job bij een nieuwe werkgever is, kan 
gepaard gaan met een tijdje (minder dan een maand) in de werkloosheid. Deze ‘normale’ transitie-dynamiek ligt 
uiteraard hoger naarmate het totale volume interim-arbeid toeneemt. 
Het is bekend dat dit volume de laatste jaren enorm toegenomen is. In tabel 4 is voor de periode 2000-2008 het 
totale aantal in België tewerkgestelde uitzendkrachten (UZK) per jaar opgenomen alsook de penetratiegraad van 
uitzendarbeid tegenover de totale loontrekkende bevolking. De cijfers voor het Vlaamse gewest afzonderlijk zijn 
niet onmiddellijk beschikbaar. Ook in het onderzoek van Idea Consult is hier weinig over te vinden. Enkel de 
aanduiding dat het in 2005 om ongeveer 210.000 UZK zou gaan, hetgeen een aandeel van juist 60% voor het 
Vlaamse gewest oplevert. 
Uit de tabel blijkt dat de interimarbeid een zeer sterke ontwikkeling heeft gekend sinds 2003, na een stabilisatie 
gedurende de periode 2001-2003. Tussen 2003 en 2007 is het aantal UZK met 21,4% toegenomen, met de 
sterkste groei in 2005 en 2007 waarin interimarbeid veel sterker toenam dan de volledige werkgelegenheid. 
Hierdoor is de penetratiegraad ook zeer sterk en snel toegenomen, van 1,90% in 2003 naar 2,63% in 2007.  
 
Tabel 4. Aantal uitzendkrachten per jaar (België) 
 
Aantal uitzendkrachten per jaar tewerkgesteld en penetratiegraad van 
uitzendarbeid t.o.v. loontrekkenden 

Jaar Aantal UZK Penetratie (%) 
2000 303.722 2,10 
2001 315.763 1,.97 
2002 316.759 1,91 
2003 314.838 1,90 
2004 325.827 2,11 
2005 351.100 2,21 
2006 363.437 2,46 
2007 382.188 2,63 
2008 382.607 2,49 

Bron: Federgon 
 
Tussen 2003 en 2007 is het aantal UZK in België toegenomen met ongeveer 67.000, voor het Vlaamse gewest 
komt dit op ongeveer 40.000 extra UZK. Gecombineerd met de sterke economische groei in 2006 en 2007 
(telkens meer dan 3%), waardoor er ook meer vaste aanwervingen plaatsvinden en tijdelijke werknemers ook 
meer eisen kunnen stellen, kan men veronderstellen dat het instroomrisico van steeds meer interims in de jaren 
2007 en 2008 relatief (in vergelijking met ‘werk geen interim’) hoger was dan in 2003 en 2005. Belangrijk 
hierbij is dat de instroom in de werkloosheid niet noodzakelijk een negatieve connotatie heeft, waarbij de 
werkloosheid als een ‘slecht risico’ wordt beschouwd. Zeker in het geval deze instroom gebeurt in een hierboven 
geschetste transitie-dynamiek, is het een ‘normale’ overgang van tijdelijk naar vast werk. 
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Het kunnen uiteraard ook transities zijn van het ene tijdelijk werk naar een andere tijdelijke job. Zo gebeurt het 
wellicht veelvuldig dat opeenvolgende interim-contracten bij eenzelfde bedrijf onderbroken worden door 
werkloosheidsperioden. Binnen de garantie van enige werkzekerheid (bvb. gedurende een jaar) zijn er UZK die 
een relatief vaste band met het bedrijf ontwikkelen en ‘opgeroepen’ worden wanneer dit nodig is. De invloed van 
de conjunctuur kan hier in twee richtingen werken. Een sterke vraag kan leiden tot lange perioden van 
aaneengesloten tewerkstelling, maar kan ook aanleiding geven tot regelmatige oproepingen, afgewisseld met 
regelmatige instroom in de werkloosheid. Een zwakke vraag kan leiden tot weinig oproepingen en lange 
werkloosheid, maar evenzeer tot regelmatige oproepingen en in-uitstroom bewegingen. Dit moet verder 
nagegaan worden o.b.v. bedrijfscases of nauwkeurig onderzoek van de data. 
 
Samengevat In perioden van laagconjunctuur (jaar 2003, in mindere mate 2005) vormt het kleinere volume van 
interim een meer structurele en minder fluctuerende bodem van de totale arbeidsinzet. Bij hoogconjunctuur (jaar 
2007, een groot deel van 2008) komt bovenop deze bodem wellicht een wisselend segment van interims. Meer 
uitzendarbeid leidt tot meer in - uit dynamiek met ook een groter risico op (tijdelijke) instroom in de 
arbeidsreserve, die echter ook een kortstondige doorstroom naar vast werk kan betekenen. 
 
3.1.2.2. Verschil tussen de uitstroomjaren voor uitstroom uit ‘andere’ vs. ‘werk geen interim’ 
 
Uit het globale effect in Tabel 2 blijkt dat het risico op terug instroom voor de groep ‘andere’ 1,12 keer groter is 
dan voor de groep ‘werk geen interim’. Maar er blijkt opnieuw een sterk interactie-effect te zijn tussen ‘aard van 
uitstroom’ en ‘jaar van uitstroom’ met zelfs tegengestelde resultaten voor de jaren 2003 en 2005 enerzijds en de 
jaren 2007 en 2008 anderzijds. In 2003 en 2005 is het risico op terug instroom veel groter voor de groep ‘andere’ 
dan voor de groep ‘werk geen interim’, terwijl dit in de jaren 2007 en 2008 duidelijk kleiner is. Indien de data 
betrouwbaar zijn en er geen fundamentele verandering is in de afbakening van de groep ‘andere’ (de afbakening 
van de categorieën van niet-werk) moeten er hier tussen 2003/2005 en 2007/2008 belangrijke ontwikkelingen 
gebeurd zijn.  
Een mogelijke hypothese is dat sommige (beleids)maatregelen geleid hebben tot een sterk toegenomen 
desactivering van (bepaalde categorieën) werkzoekenden. Meer bepaald kan er gedacht worden aan het ver-
scherpte sanctioneringsbeleid en het definitief afschrijven van werkzoekenden na bvb. screeningsacties waarbij 
de afstand tot de arbeidsmarkt, de bereidwilligheid om te werken en meer in het algemeen de kans op uitstroom 
naar werk onderzocht worden. 
 
Grafiek 3 
 

 
 
Uit een onderzoek naar de ‘activering van het zoekgedrag naar werk’8 blijkt duidelijk dat het aantal sancties in 
de periode 2005-2007 kwartaal na kwartaal toegenomen is. Bij een dalende werkloosheid gaat het niet enkel om 

                                                 
8 Heylen, V., Bollens, J. Actvering van het zoekgedrag naar werk. Over.werk, 3/2009, p; 87-93  
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een absolute stijging, maar ook om een relatieve stijging. De kans om als werkloze gesanctioneerd te worden is 
de laatste jaren toegenomen.  
In hoeverre dit leidt tot meer desactivering kan verder onderzocht worden. Er is ook wel een duidelijke toename 
van het aantal definitieve uitsluitingen sinds 2005, maar dit betreft slechts enkele duizenden op jaarbasis. Hoewel 
men weet dat definitieve uitsluiting veelal leidt tot definitieve inactiviteit (deactivering), is het de vraag of dit 
beperkte aantal een invloed kan hebben op de resultaten van het uitstroomrisico. De periode (2005 tegenover 
2007) lijkt alleszins in die richting te wijzen. Daarnaast kan nagegaan worden of ook de toename van de andere 
(nieuwe) categorieën sancties een desactiverend effect hebben. 
 
 Uit een andere figuur blijkt alleszins dat ongeveer 25% uitstroomt naar de categorie ‘onbekend’, wellicht 
duidend op een (definitief) terugtrekken uit de arbeidsmarkt. Ongeveer de helft blijft ingeschreven werkloos, de 
overige 25% is in de kwartalen na de sanctie aan het werk. Verder onderzoek moet hier de mate van toegenomen 
desactivering in kaart brengen. 
 
Een andere mogelijk ‘circuit’ van desactivering zijn de talrijke screenings die VDAB in de afgelopen jaren 
uitgevoerd heeft in sectoren met veel laaggeschoolde werkzoekenden (uitzondering is de ICT), die veelal in 
verkeerde beroepsaspiraties ingeschreven zijn of nog weinig beroepsaspiraties hebben. 
Uit een samenvattende tabel in de evaluatienota voor de Raad van Bestuur (dd. 4/03/2009) blijkt duidelijk dat 
een vrij groot deel van de gescreende werklozen uitgeschreven werd, niet enkel omwille van werk (de meerder-
heid natuurlijk), maar ook om onbekende redenen, wellicht wegens een te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om 
dit deel af te bakenen moet men het verschil maken tussen ‘uitgeschreven (geweest) als werkzoekende’ en 
‘uitgeschreven omwille van werk’. Afhankelijk van de sector gaat dit toch om 11% (sector ‘bouw’) tot zelfs 26% 
(sector ‘verkoop’) en dus om vele duizenden werkzoekenden die (definitief?) uitgeschreven werden. Een 
belangrijke ‘desactiveringsoperatie’ die de kansen op terug instroom in de werkloosheid tussen 2003/2005 en 
2007/2008 wellicht aanzienlijk gereduceerd heeft. En ook hier gaat het om de betrokken onderzoeksperiode 
vermits alle screenings plaatsvonden tussen mei 2006 en december 2008. Meteen ook een mogelijk element in de 
verklaring van de vastgestelde verschillen tussen 2003/2005 enerzijds en 2007/2008 anderzijds.  
 
Tabel 5. Resultaten van sectorale screenings 
 
Resultaten per unieke werkzoekende bouw schoon-

maak 
horeca ICT transport voeding verkoop 

werkzoekenden in doelgroep 16.655 23.942 15.785 3.716 3.021 1.697 23.357 
screening afgerond: uitgestroomd of 
bereikt in min. 1 actie 

99% 95% 90% 93% 93% 88% 92% 

uitgeschreven (geweest) als werkzoe-
kende 

68% 53% 57% 59% 58% 55% 58% 

uitgeschreven omwille van werk 57% 37% 40% 43% 33% 34% 32% 
nog werkzoekend 32% 47% 43% 41% 42% 45% 42% 
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3.2. Werkloosheidsduur 
 
Grafiek 4 

Geschatte overlevingsfunctie volgens werkloosheidsduur 
(controlerend voor de andere kenmerken en uitstroommoment)
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Van 100 personen uit de referentiegroep die op het moment van uitstroom: 
• kortdurig werkzoekend zijn, zal de helft pas na 13,4 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar 

zullen 42 onder hen nog steeds niet terug zijn ingestroomd; 
• 3 tot 5 maand werkzoekend zijn, zal de helft na 11,4 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar 

zullen 40 onder hen nog niet terug zijn ingestroomd; 
• 6 tot 11 maand werkzoekend zijn, zal de helft na 8,6 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar 

zullen 34 onder hen nog niet terug zijn ingestroomd; 
• langdurig werkzoekend zijn, zal de helft reeds na 6,5 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar 

zullen slechts 29 onder hen nog steeds niet terug zijn ingestroomd. 
 
Het risico op terug instroom is vooral hoog de eerste maanden na de uitstroom maar het neemt snel af: zo is de 6e 
maand het risico reeds 3,3 keer kleiner dan de 1e maand. Bij de langdurig (1j en +) werkzoekenden is het risico 
op terug instroom 1,43 keer groter dan bij kortdurig (< 3m) werkzoekenden. Vergeleken met beide andere 
groepen (3m - 5m en 6m - 11m) is het risico bij de langdurig werkzoekenden respectievelijk 1,33 en 1,14 keer 
groter. We vinden dus een duidelijk positief verband tussen de werkloosheidsduur en het risico op terug 
instroom: hoe langer de werkloosheidsduur op het moment van uitstroom, hoe hoger het risico op terug 
instroom. 
Tenslotte zijn er geen relevante interacties gevonden tussen de duurtijd van de uitstroom, de werkloosheidsduur 
en een andere variabele. Dit komt erop neer dat de gevonden samenhang tussen werkloosheidsduur en duurtijd 
geldt voor alle combinaties van de andere variabelen. 
 
Langdurig werklozen blijken een duidelijk hoger ‘terug- instroomrisico’ te hebben dan de kortdurig werklozen. 
Gezien het hier om ‘unieke effecten’ gaat kan dit niet te wijten zijn aan de andere variabelen zoals leeftijd, 
onderwijsniveau, origine of aard van de uitstroom. Wellicht moet dit dan eerder te maken hebben met de aard 
van de job waarin langdurig werklozen terecht komen, met een grotere concentratie van jobs in sommige 
segmenten (combinatie van sectoren en beroepen) die een hogere mobiliteit vertonen. Dit is bvb. het geval voor 
verkooppersoneel in de kleinhandel en zaalpersoneel in de horeca. 
Ongeacht hun andere kenmerken weet men dat sommige langdurig werklozen na een bepaalde tijd ‘geen werk 
vinden’ ontmoedigd geraken en hun aspiraties naar beneden gaan aanpassen om toch aan een job (en inkomen) te 
geraken. In de literatuur (o.a. De Witte) duidt men dit aan als ‘offerbereidheid’. Het is een bekend fenomeen dat 
zelfs hoger geschoolden die geen job vinden op hun niveau, na verloop van tijd (bij langdurige werkloosheid) 
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beginnen werken ‘onder’ hun studieniveau. Zo zijn er hooggeschoolden die uiteindelijk een job aannemen in 
‘laagdrempelige’ sectoren zoals kleinhandel en horeca, die gekenmerkt zijn door veel tijdelijke arbeid en een 
relatief grote mobiliteit. Het grotere ‘terug- instroomrisico’ bij langdurig werklozen is dus niet te verklaren uit de 
beschikbare aanbodkenmerken, maar kan het gevolg zijn van niet geobserveerde aanbodkenmerken (subjectieve 
attitude- factoren zoals interesse en motivatie), waardoor ze aangewezen zijn op jobs in de secundaire 
arbeidsmarkt die een groter werkloosheidsrisico (en dus terug instroom- risico) inhouden. 
 
Het is zeer opmerkelijk dat er geen relevante interacties gevonden zijn met andere variabelen. Dit houdt in dat 
het (unieke) effect van de werkloosheidsduur op het terug instroom- risico ongeveer even sterk is voor alle 
mogelijke categorieën van werkzoekenden, die kunnen ‘geconstrueerd’ worden op basis van de beschikbare 
variabelen in het onderzoeksmodel. Of het nu gaat om categorieën met objectief ‘sterke’ kenmerken (in termen 
van goede arbeidsmarktkansen) zoals jonge, hooggeschoolde allochtonen, of met uitgesproken ‘zwakke’ 
kenmerken, zoals oudere, laaggeschoolde allochtonen, telkens zal een korte (lange) werkloosheidsduur op het 
moment van de uitstroom aanleiding geven tot een vergelijkbaar kleiner (groter) risico op terug instroom in de 
arbeidsreserve. De (on)gunstige invloed van een korte (lange) werkloosheidsduur wordt dus niet gematigd 
(afgezwakt) door de andere in het model opgenomen kenmerken, zoals de leeftijd, het onderwijsniveau, de 
origine of het (al of niet) gevolgde traject. 
 
 
3.3. Scholing (met leeftijd) 
 
Er is een sterke interactie gevonden tussen scholing, leeftijd en duurtijd van de uitstroom. Bijgevolg heeft het 
weinig zin om het verband tussen scholing en duurtijd en leeftijd en duurtijd apart te bespreken. Men bespreekt 
beter direct de samenhang tussen de combinatie scholing met leeftijd en de duurtijd. Aangezien een grafiek met 
20 overlevingscurven (alle combinaties van scholing x leeftijd) totaal onleesbaar is, zijn 2 grafieken gemaakt om 
de interactie te illustreren, nl.: de overlevingsfuncties volgens scholing9 bij min 25-jarigen en 45-plussers (de 
twee groepen waar het interactie effect het duidelijkst tot uiting komt en tevens belangrijke kansengroepen). 
 
Grafiek 5 

Geschatte overlevingsfunctie volgens scholing bij de min 25-jarigen
 (controlerend voor de andere kenmerken en uitstroommoment)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

verstreken tijd sinds de uitstroom (in maanden)

LAAG ASO BSO/KSO TSO HOOG

mediaan

 
 
Bij de min 25-jarigen (grafiek 5) ziet men een groot verschil tussen de overlevingscurven volgens scholing. De 
mediane duurtijd tot de 1ste instroom ligt tussen 4,8 en 19,5 maand terwijl na 2 jaar het aandeel ‘nog niet terug 
                                                 
9 Een interactie heeft steeds meerdere invalshoeken. We kiezen om scholing te bespreken per leeftijdsklasse 
omdat de samenhang tussen scholing en duurtijd van de uitstroom sterker is dan het verband tussen leeftijd en 
duurtijd. 
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ingestroomd’ varieert tussen 22% en 47,2%. Van 100 personen uit de referentiegroep die op het moment van 
uitstroom: 
• laaggeschoold zijn, zal de helft reeds na 4,8 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar zullen 

slechts 22 onder hen nog niet terug zijn ingestroomd; 
• BSO/KSO’ers zijn, zal de helft na 8,3 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar zullen 33 onder 

hen nog niet terug zijn ingestroomd; 
• TSO’ers zijn, zal de helft na 12,6 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar zullen 41 onder hen 

nog niet terug zijn ingestroomd; 
• ASO’ers zijn, zal de helft na 13,3 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar zullen 42 onder hen 

nog niet terug zijn ingestroomd; 
• hooggeschoold zijn, zal de helft pas na 19,5 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar zullen 47 

onder hen nog steeds niet terug zijn ingestroomd. 
 
Grafiek 6 

Geschatte overlevingsfunctie volgens scholing bij de 45-plussers 
(controlerend voor de andere kenmerken en uitstroommoment)

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

verstreken tijd sinds de uitstroom (in maanden)

LAAG ASO BSO/KSO TSO HOOG

mediaan

 
 
Bij de 45-plussers daarentegen liggen de 5 overlevingscurven dicht bijeen (let op: de schaal in grafiek 6 is aange-
past om de leesbaarheid van de grafiek te verhogen). De mediane duurtijd tot de 1ste instroom ligt tussen 10 en 
12,2 maand en het aandeel ‘nog niet terug ingestroomd’ varieert na 2 jaar tussen 37,7% en 41,5%. Van 100 
personen uit de referentiegroep die op het moment van uitstroom: 
• laaggeschoold zijn, zal de helft na 10 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar zullen 38 onder 

hen nog niet terug zijn ingestroomd; 
• hooggeschoold zijn, zal de helft pas na 10,4 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar zullen 39 

onder hen nog steeds niet terug zijn ingestroomd; 
• BSO/KSO’ers zijn, zal de helft na 10,6 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar zullen 39 onder 

hen nog niet terug zijn ingestroomd; 
• ASO’ers zijn, zal de helft na 11,6 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar zullen 41 onder hen 

nog niet terug zijn ingestroomd; 
• TSO’ers zijn, zal de helft na 12,2 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 jaar zullen 42 onder hen 

nog niet terug zijn ingestroomd. 
Vergeleken met de min 25-jarigen liggen de curven dus niet alleen veel dichter bij elkaar, ook de onderlinge 
volgorde is iets anders. Laaggeschoolden, hooggeschoolden en BSO/KSO’ers stromen het snelst terug in, terwijl 
ASO’ers en TSO’ers iets trager terug instromen. Maar de onderlinge verschillen zijn miniem. De beide andere 
leeftijdsklassen passen mooi in het gevonden stramien: de overlevingscurven volgens scholing komen stap voor 
stap dichter bijeen te liggen. 
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Ook nu is het risico op terug instroom het hoogst gedurende de eerste maanden na de uitstroom en neemt het snel 
af in de tijd. Voor de elk van de 5 studieniveaus is het risico de 6e maand ongeveer 3,4 keer kleiner dan de 1e 
maand. Volgens leeftijd is er iets meer variatie. Zo is bij de min 25-jarigen het risico de 6e maand 2,8 keer 
kleiner dan de 1e maand, voor de andere leeftijdsklassen is deze verhouding respectievelijk 3,2, 3,6 en 3,8 keer 
kleiner. 
 
Tabel 6. Risico van terug instroom volgens scholing en leeftijd 
 
 laaggeschoold vs 

hooggeschoold 
laaggeschoold vs 

TSO 
laaggeschoold vs 

ASO 
laaggeschoold vs 

BSO/KSO 
min 25-jarigen 2,01 1,7 1,74 1,36 
25 tot 29-jarigen 1,44 1,29 1,29 1,15 
30 tot 44-jarigen 1,22 1,21 1,16 1,11 
45-plussers 1,02 1,11 1,08 1,03 
globaal 1,38 1,31 1,30 1,15 
 
Bij de laaggeschoolden (max. 2e secundair) is het risico op terug instroom 1,38 keer groter dan bij hoog-
geschoolden. Vergeleken met de 3 andere studieniveaus (TSO, ASO en BSO/KSO) is het risico bij de 
laaggeschoolden respectievelijk 1,31, 1,30 en 1,15 keer groter. We vinden dus een duidelijk verband tussen de 
scholing en het risico op terug instroom. Het risico op ‘terug- instroom’ is het grootst voor de laaggeschoolden 
en het kleinst voor de hooggeschoolden. De middengeschoolden (3e en 4e secundair) liggen er mooi tussenin: 
voor TSO’ers en ASO’ers is het risico nagenoeg gelijk, voor BSO/KSO’ers is het een stuk hoger. 
Daarnaast is er natuurlijk ook het sterke interactie effect tussen scholing en leeftijd. Zo is bij de min 25-jarigen 
de variatie in risico op ‘terug- instroom’ tussen de studieniveaus een stuk sterker dan gemiddeld (hoofdeffect). 
Vooral laaggeschoolde jongeren lopen, vergeleken met andere jongeren, een hoog risico. Bij de 45-plussers is de 
variatie dan weer veel minder uitgesproken dan gemiddeld, scholing heeft duidelijk minder belang in deze groep. 
Men kan natuurlijk ook de leeftijdsklassen vergelijken binnen een studieniveau (gegevens niet in tabel 6). 
Hierbij valt op dat bij de laaggeschoolden de 45-plussers het laagste en de jongeren het hoogste risico op terug 
instroom hebben: bij jonge laaggeschoolden is het risico 1,65 keer groter dan bij oudere laaggeschoolden. Ook 
bij de BSO/KSO’ers hebben de ouderen het laagste risico. Bij de TSO’ers hebben jongeren en ouderen nagenoeg 
ex aequo het laagste risico. Bij de ASO’ers hebben jongeren nipt het laagste risico voor de ouderen. Enkel bij de 
hooggeschoolden hebben de jongeren met voorsprong het laagste risico op terug instroom, het is ongeveer 1,21 
keer kleiner dan dat van de andere leeftijdsklassen. 
 
Het sterke interactie- effect tussen leeftijd en studieniveau was ook al gebleken in de analyse over de uitstroom-
snelheid (Papers 1 en 3). Hierin werd vastgesteld dat de hooggeschoolden een veel hogere uitstroomsnelheid 
hadden dan de laaggeschoolden, maar dit verschil bleek sterk te verminderen vanaf de leeftijd van 30 jaar. Bij de 
analyse van de verschillen in het ‘terug- instroomrisico’ volgens studieniveau (en de meer geleidelijke verminde-
ring van die verschillen met de stijgende leeftijd) dient wellicht vooral de ‘duurzaamheid van de job’ als centrale 
hypothese naar voor geschoven te worden. Kort samengevat: ‘hoe ouder, hoe stabieler de loopbaan’.  Hoe ouder 
men wordt hoe groter de kans men (eindelijk) een vaste job heeft, hoe hoger de anciënniteit en hoe lager de kans 
op ontslag en werkverlies omwille van andere redenen. En dit geldt ongeacht het studieniveau, dus zowel voor 
laag- en hooggeschoolden. Maar uiteraard hebben de laaggeschoolden een grotere kans op werkverlies in tijden 
van laagconjunctuur en herstructureringen, maar dit werkverlies leidt niet automatisch tot een herinschrijving in 
de arbeidsreserve vermits er, naast de buffer van de tijdelijke werkloosheid, ook nog de uitstroom naar inactivi-
teit (via vervroegde pensionering) bestaat.  
Op jongere leeftijd (< 45 jaar) daarentegen, en vooral bij de jongeren, speelt het effect van onderwijsniveau wel 
nog meer en zullen laaggeschoolden een groter risico lopen op terug instroom, omdat ze gemiddeld meer in 
laaggekwalificeerde jobs tewerkgesteld zijn met minder bescherming, zoals lagere (of geen) opzegvergoedingen 
door het lagere loonniveau.  
 
 
3.4. Andere resultaten 
 
Nu volgt een kort overzicht van de bevindingen m.b.t. de 5 resterende variabelen. Het risico op terug instroom is: 
• bij personen die in het jaar voor de uitstroom minstens één verwijzing hebben gekregen 1,08 keer groter 

dan bij personen zonder verwijzing; 
• bij personen die in het jaar voor de uitstroom geen traject hebben gehad respectievelijk 1,08, 1,09 en 1,10 

keer kleiner vergeleken met personen die een traject hebben gehad zonder modules 3 tot 6, met modules 3 
tot 6 (excl. module 4) en met minstens module 4; 
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• bij allochtonen 1,08 keer groter dan bij autochtonen; 
• bij personen die in minstens 1 containerberoep zijn ingeschreven 1,07 keer groter dan bij personen die in 

geen enkel containerberoep zijn ingeschreven; 
• bij vrouwen 1,04 keer groter dan bij mannen. 
 
Het verband tussen deze 5 variabelen en het risico op terug instroom is dus niet zo sterk, zeker niet in vergeleken 
met de vorige 5. En ook de richting van de verbanden is weinig verrassend. Dat personen met verwijzingen of 
traject in het jaar voor de uitstroom een iets groter risico lopen om terug in te stromen in de werkloosheid 
betekent niet dat deze acties niet nuttig zijn of geen effect hebben. 
Zeker met trajecten wordt juist gemikt op werkzoekenden die ver(der) af staan van de arbeidsmarkt. Het mag 
dan ook niet verwonderen dat personen die kunnen uitstromen zonder traject, en dus wellicht een sterker profiel 
hebben, ook beter scoren wat de duurzaamheid van die uitstroom betreft. Trouwens, de verschillen in ‘terug 
instroomkans’ zijn niet zo groot en zouden zonder traject wellicht groter zijn. Bovendien is dit onderzoek niet 
bedoeld om de effectiviteit van (activerende) acties te evalueren. Dat dient via andere, gespecialiseerde onder-
zoeksmethoden te gebeuren10. 
 
 
3.5. Detailanalyse 45-plussers 
 
Als men de duurtijdanalyse opnieuw uitvoert op de subgroep van 45-plussers (volgens leeftijd opgesplitst in 45 
tot 49-jarigen, 50 tot 54-jarigen en 55-plussers) dan valt, zoals verwacht kon worden, de interactie tussen leeftijd 
en scholing weg. De twee andere interacties (tussen ‘aard van uitstroom’ en respectievelijk leeftijd en ‘jaar van 
uitstroom) blijven evenwel overeind. Bovendien is er geen nood aan bijkomende interacties. Kortom het model 
bij de ouderen is dus iets eenvoudiger dan het globale model. 
 
3.5.1 Aard van uitstroom en leeftijd 
 
Grafiek 7 

Geschatte overlevingsfunctie 45-plussers volgens aard van uitstroom en leeftijd 
(controlerend voor de andere kenmerken en uitstroommoment)
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Van 100 45-plussers uit de referentiegroep11 die uitstromen naar: 
• ‘werk interim’ en 45 tot 49 jaar zijn, is de helft na 3,5 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn 

23 onder hen nog niet terug ingestroomd; 

                                                 
10 Bollens, J. 2007. De meting van de effectiviteit van arbeidsmarktprogramma’s. HIVA/KULeuven. 
11 Hier is gekozen om een fictief doorsnee profiel van een 45-plusser te gebruiken als referentiewaarde 
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• ‘werk interim’ en 50 tot 54 jaar zijn, is de helft na 3,3 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn 
21 onder hen nog niet terug ingestroomd; 

• ‘werk interim’ en 55-plusser zijn, is de helft na 3,2 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn 23 
onder hen nog niet terug ingestroomd; 

• ‘werk geen interim’ en 45 tot 49 jaar zijn, is de helft na 22,2 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar 
zijn 49 onder hen nog niet terug ingestroomd; 

• ‘werk geen interim’ en 50 tot 54 jaar zijn, is de helft na 21 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar 
zijn 48 onder hen nog niet terug ingestroomd; 

• ‘werk geen interim’ en 55-plusser zijn, is de helft na meer dan 24 maand een eerste keer ingestroomd en na 
2 jaar zijn 51 onder hen nog niet terug ingestroomd; 

• ‘andere geen werk’ en 45 tot 49 jaar zijn, is de helft na 6,7 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar 
zijn 30 onder hen nog niet terug ingestroomd; 

• ‘andere geen werk’ en 50 tot 54 jaar zijn, is de helft na 9,5 maand een eerste keer zijn ingestroomd en na 2 
jaar zijn 36 onder hen nog niet terug ingestroomd; 

• ‘andere geen werk’ en 55-plusser zijn, is de helft na meer dan 24 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 
jaar zijn 72 onder hen nog niet terug ingestroomd. 

 
Het eerste wat opvalt, is dat zowel bij ‘werk interim’ en ‘werk geen interim’ de curven van de 3 leeftijdsklassen 
heel dicht bijeen liggen. Voor deze groepen is het in feite niet nodig om de 45-plussers verder op te splitsen vol-
gens leeftijd Bij ‘andere geen werk’ daarentegen liggen de 3 leeftijdsgroepen meer verspreid, vooral de 55-plus-
sers stromen heel traag terug in. 
Bij ‘werk interim’ en ‘andere geen werk’ (excl. de 55-plussers) is het risico op terug instroom de eerste maanden 
duidelijk hoger dan bij ‘werk geen interim’. Zo is de eerste 2 maand het risico bij ‘werk interim’ 3,4 en 2,9 keer 
groter dan bij ‘werk geen interim’, bij ‘andere geen werk’ (excl. 55-plussers) is dat 2,8 en 1,7 keer groter. Bij 
de 55-plussers uitgestroomd naar ‘andere geen werk’ is het risico op terug instroom duidelijk het kleinst. De 1e 
maand is dit risico weliswaar nog gelijk aan dat van ‘werk geen interim’. De 2e maand is het risico bij de oudste 
groep van ‘andere geen werk’ reeds 1,9 keer kleiner dan bij ‘werk geen interim’. 
Bovendien neemt het risico op terug instroom bij zowel ‘werk interim’ en ‘andere geen werk’ (incl. de 55-plus-
sers) het snelst af in de tijd. Zo is voor deze groepen het risico de 6e maand respectievelijk 4,7 en 5 keer kleiner 
dan de 1e maand. Ter vergelijking, bij ‘werk geen interim’ is het risico de 6e maand slechts 2,1 keer kleiner dan 
de 1e maand. 
 
Tabel 7. Risico op terug instroom (vanaf maand 6) volgens ‘aard van uitstroom’ en leeftijd 
 
 ‘werk interim’ vs ‘werk geen interim’ ‘andere geen werk’ vs ‘werk geen interim’ 
45 tot 49-jarigen 1,50 1,39 
50 tot 54-jarigen 1,56 1,17 
55-plussers 1,55 0,38 
globaal 1,54 0,85 
 
Het risico op terug instroom stabiliseert vanaf de 6e maand. Bij ‘werk interim’ is het dan, globaal gesproken, 
1,54 keer groter dan bij ‘werk geen interim’. De resultaten voor de 3 leeftijdsklassen (1,5; 1,56 en 1,55) wijken 
nauwelijks af van het globale cijfer. 
Bij ‘andere geen werk’ daarentegen ziet men een heel verschillend beeld en moet men een duidelijk onderscheid 
maken tussen 45 tot 54-jarigen en 55-plussers. Globaal gezien is het risico op terug instroom bij ‘andere geen 
werk’ 1,2 (=1/0,85) keer kleiner dan bij ‘werk geen interim’. Maar dit zegt eigenlijk niet zo veel. Want voor de 
55-plussers is het risico bij ‘andere geen werk’ 2,6 (=1/0,38) keer kleiner dan bij ‘werk geen interim’. Bij de 
twee jongste groepen is dat echter 1,4 en 1,2 keer groter. 
 
Kortom bij 45-plussers uitgestroomd naar ‘werk interim’ is het risico op terug instroom altijd het grootst. Het 
kleinste risico op terug instroom vindt men bij ‘werk geen interim’ voor de min 55-jarigen en bij ‘andere geen 
werk’ voor de 55-plussers. Het is de uitstroom naar ‘andere geen werk’ die, vooral bij de 55-plussers, het 
buitenbeentje is. 
 
Om de resultaten te duiden is het interessant om na te gaan hoe de uitstroom (voorafgaand aan de terug instroom) 
verloopt. Dit levert op zich sprekende resultaten op, zeker wanneer men de 45-plussers ook vergelijkt met de < 
45 jarigen. 
In het algemeen blijkt de uitstroom naar ‘werk, geen interim’ de belangrijkste met 40% van de totale uitstroom 
over alle cohorten. Maar deze ligt slechts 10 procentpunten hoger dan beide andere uitstroomrichtingen, zowel 
deze naar ‘werk interim’ als naar ‘andere dan werk’ (zie percentages in bold). Dit geeft aan dat de kans op 
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uitstroom via (relatief) regulier werk relatief gering is: een groter deel, meer dan de helft of 60% van de totale 
uitstroom gaat naar interim-arbeid of naar een inactieve situatie. Ondanks de verschillen in leeftijd valt ook op 
dat de < 45 jarigen, de overgrote meerderheid (85%) van de populatie, niet veel afwijken van dit globale patroon: 
ook bij deze ‘jongeren’ ligt de uitstroom naar ‘werk, geen interim’ nauwelijks hoger (40,7%) dan bij de 45-54 
jarigen (iets minder dan 40%). Ze stromen wel iets meer uit via interim (31,8%) en iets minder via een inactieve 
situatie (27,5%). Het is alleszins een verrassing dat zo een belangrijke minderheid van de uitstroom bij de < 45 
jarigen verloopt via een inactieve situatie vooraleer weer in te stromen in de arbeidsreserve. Bij een verdere 
opsplitsing van deze groep blijkt dat de uitstroom naar een inactieve situatie ook reeds vrij hoogt ligt bij de 
jongste groep (22,8% bij de < 25 jarigen) maar dat deze trapsgewijs toeneemt met de leeftijd. Dit laat vermoeden 
dat de uitstroom naar inactiviteit vooral te maken heeft met een tijdelijke periode van ‘ziekte en invaliditeit’ 
waarna de werkzoekenden weer instromen in de arbeidsreserve. 
Voor de jongeren kan dit uiteraard ook gaan om ‘opnieuw gaan studeren’ maar de frequentie hiervan ligt 
wellicht niet al te hoog. We veronderstellen dat de inactieve uitstroom in globo vooral een (tijdelijke) uitschrij-
ving is omwille van ziekte en invaliditeit, bij een analyse volgens geslacht blijkt trouwens het aandeel inactieve 
uitstroom bij de vrouwen tussen 25 en 44 jaar duidelijk hoger (ongeveer 7 pptn.) te liggen dan bij de mannen. Bij 
de jongeren zal er verder ook een deel inactieve uitstroom te wijten zijn aan het hervatten van de studies, al of 
niet gecombineerd met vertrek naar het buitenland. Bij de ouderen, en vooral bij de 55-plussers, gaat het 
uiteraard om diverse stelsels van vervroegde uittreding, al of niet voorafgegaan door een periode van ziekte en 
invaliditeit. 
 
De uiteindelijke interpretatie van de grafiek blijkt dan ook relatief eenvoudig waarbij we ook kunnen verwijzen 
naar grafiek 1: net zoals de leeftijd weinig verschil geeft tussen < 25 jarigen en 45-plussers in de terug instroom 
na ‘werk, interim’ en zeker na ‘werk, geen interim’, gaat de leeftijd nog minder een rol spelen bij een verdere 
opsplitsing van de 45-plussers: er is nauwelijks een verschil in terug instroomrisico na de uitstroom via interim 
of gewoon werk tussen de vijfjarige leeftijdsklassen. Eens werkzoekenden aan het werk geraken, via interim of 
niet, heeft de leeftijd nauwelijks invloed op de kans om terug werkloos te worden. 
In grafiek 1 was ook te zien hoe de kans op terug instroom na een inactieve uitstroom tussenin ligt (tussen ‘werk, 
interim’ en ‘werk, geen interim’, zowel bij de jongeren (<25) als de ouderen (>45). Een logische uitzondering 
hierop zijn, zoals duidelijk blijkt uit grafiek 7, de 55-plussers waarvan er slechts een kleine minderheid (28%) 
nog terug instroomt in de arbeidsreserve. Eens inactief geworden blijft de grote meerderheid van de oudste 
werkzoekenden inactief, wellicht via een vervroegde uittreding.  
 
Tabel 8. Totale uitstroom volgens leeftijd en aard van uitstroom 
 
 werk interim werk geen interim andere geen werk totaal 

< 25j 165.893 35,1% 198.903 42,1% 107.601 22,8% 472.397 36,5% 
25j - 29j 72.916 31,9% 92.591 40,5% 63.285 27,6% 228.792 17,7% 
30j - 44j 112.216 27,8% 158.254 39,2% 132.886 33,0% 403.356 31,2% 

< 45j 351.025 31,8% 449.748 40,7% 303.772 27,5% 1.104.545 85,4% 
45j - 49j 22.172 24,0% 36.879 40,0% 33.272 36,0% 92.323 7,1% 
50j - 54j 11.439 19,5% 22.569 38,5% 24.482 41,8% 58.490 4,5% 
55j en + 4.400 11,6% 9.172 24,1% 24.503 64,3% 38.075 3,0% 

45j en + 38.011 20,1% 68.620 36,3% 82.257 43,6% 188.888 14,6% 
totaal 389.036 30,1% 518.368 40,1% 386.029 29,8% 1.293.433 100% 
 
3.5.2. Aard van uitstroom en jaar van uitstroom 
 
Omwille van de leesbaarheid van de grafiek 8 beperken we ons tot 2 jaren: 2003 en 2008. Van 100 45-plussers 
uit de referentiegroep die zijn uitgestroomd in: 
• 2003 naar ‘werk interim’ is de helft reeds na 2,9 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn slechts 

21 onder hen nog niet terug ingestroomd; 
• 2003 naar ‘andere geen werk’ is de helft na 7,9 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn 34 

onder hen nog niet terug ingestroomd; 
• 2003 naar ‘werk geen interim’ is de helft pas na 18,3 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn 46 

onder hen nog niet terug ingestroomd; 
• 2008 naar ‘werk interim’ is de helft reeds na 3 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn slechts 

17 onder hen nog niet terug ingestroomd; 
• 2008 naar ‘andere geen werk’ is de helft pas na meer dan 24 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar 

zijn 55 onder hen nog niet terug ingestroomd; 
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• 2008 naar ‘werk geen interim’ is de helft pas na 20,7 maand een eerste keer ingestroomd en na 2 jaar zijn 48 
onder hen nog niet terug ingestroomd. 

 
Grafiek 8 

Geschatte overlevingsfunctie 45-plussers volgens aard van uitstroom en jaar van uitstroom 
(controlerend voor de andere kenmerken en uitstroommaand)
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Ook nu liggen bij ‘werk interim’ en ‘werk geen interim’ de overlevingscurven van de 2 jaren relatief dicht 
bijeen, terwijl ze bij ‘andere geen werk’ veel verder uiteenliggen. In 2003 is de eerste maanden het risico op 
terug instroom (veel) groter bij 45-plussers die zijn uitgestroomd naar ‘werk interim’ en ‘andere geen werk’ 
vergeleken met diegenen die zijn uitgestroomd naar ‘werk geen interim’. Zo is de eerste 2 maand het risico bij 
‘werk interim’ 3 en 2,7 keer groter dan bij ‘werk geen interim’, bij ‘andere geen werk’ is dat 2,5 en 1,5 keer 
groter dan bij ‘werk geen interim’. 
In 2008 is de situatie een stuk complexer. Bij ‘werk interim’ geldt nog steeds dat het risico op terug instroom de 
eerste maanden veel groter is dan bij ‘werk geen interim: de eerste 2 maand respectievelijk 4 en 3,3 keer groter. 
Maar bij ‘andere geen werk’ is het risico de 1e maand weliswaar nog 1,7 keer groter dan bij ‘werk geen 
interim’, vanaf dan wordt het risico echter kleiner: de 2e maand zo’n 1,05 keer kleiner. 
Voor beide jaren geldt wel dat het risico veel sneller daalt bij ‘werk interim’ en ‘andere geen werk’ dan bij ‘werk 
geen interim’. Zo is in 2008 bij de eerste 2 groepen het risico de 6e maand 3,4 en 3,7 keer kleiner dan de 1e 
maand, bij ‘werk geen interim is dat 1,5 keer kleiner. In 2003 is dat respectievelijk 5,2; 5,3 en 2,4 keer kleiner. 
 
Tabel 9. Risico op terug instroom (vanaf maand 6) volgens ‘aard van uitstroom’ en ‘jaar van instroom’ 
 
 werk interim vs werk geen interim andere geen werk vs werk geen interim 
2003 1,42 1,14 
2005 1,31 1,07 
2007 1,68 0,63 
2008 1,78 0,70 
globaal 1,54 0,85 
 
Vanaf de 6e maand stabiliseert het risico op terug instroom: bij ‘werk interim’ en ‘andere geen werk’ is het dan, 
globaal gezien, 1,54 keer groter en 1,2 (=1/0,85) keer kleiner dan bij ‘werk geen interim’. De interactie tussen 
‘aard van uitstroom’ en ‘jaar van uitstroom’ is ook bij de 45-plussers het opvallendst bij de uitstroom naar 
‘andere geen werk’. In 2007 en 2008 is het risico op terug instroom 1,6 (=1/0,63) en 1,42 (=1/0,70) keer kleiner 
dan bij de groep ‘werk geen interim’. In 2003 en 2005 is dit respectievelijk 1,14 en 1,07 keer groter (en dus de 
omgekeerde richting van het globale verband). 
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Kortom het risico op terug instroom is steeds het grootst bij ‘werk interim’. Het kleinste risico vindt men in 2003 
en 2005 bij ‘werk geen interim’ en in 2007 en 2008 bij ‘andere geen werk’. Verder doet ‘werk interim’ het, 
vergeleken met ‘werk geen interim’, relatief beter in 2003 en 2005. ‘Andere geen werk’doet het, vergeleken met 
‘werk geen interim’, niet alleen relatief beter in 2007 en 2008 maar ook absoluut. 
 
Het jaar van uitstroom blijkt dus geen of nauwelijks invloed te hebben op het terug instroomrisico van de oudere 
werkzoekenden die eerder uitgestroomd waren naar werk, zowel naar regulier als interim werk. Dit sluit aan bij 
de vaststellingen op basis van grafiek 2 voor de volledige groep werkzoekenden. Naast het feit dat het jaar van 
uitstroom geen invloed heeft (cf. samenvallende curves), liggen de terug instroomkansen van de 45-plussers 
(grafiek 8) op ongeveer hetzelfde niveau als van de totale groep (grafiek 2). Er is enkel een verschil voor de 
cohorte van het uitstroomjaar 2003, met een merkelijk hoger terug instroomrisico (79% terug ingestroomd na 2 
jaar) na een interim bij de 45-plussers tegenover het groepstotaal (73% terug ingestroomd na 2 jaar), maar het 
verschil wijst niet op een fundamenteel verschillende dynamiek. 
 
Het jaar van uitstroom blijkt dus wél een invloed te hebben op het terug instroomrisico van werkzoekenden die 
eerder uitgestroomd waren naar een stelsel van inactiviteit. Voor de uitstroomcohorte 2008 is het risico op terug 
instroom beduidend kleiner dan voor de cohorte 2003: een meerderheid van 55% van de cohorte 2008 is in de 
loop van de 2 jaar na de uitstroom niet terug werkzoekend geworden tegenover slechts 34% van de cohorte 2003. 
Deze instroomrisico’s liggen bij de 45-plussers uiteraard lager dan voor de totale groep (respectievelijk 41% en 
25%), maar het verschil tussen beide cohorten (uitstroomjaren) is groter bij de 45-plussers.  
Onder de eerder gehanteerde hypothese, dat sommige (beleids)maatregelen geleid hebben tot een sterk 
toegenomen desactivering van (bepaalde categorieën) werkzoekenden (o.a. het verscherpte sanctioneringsbeleid 
en het definitief afschrijven van werkzoekenden na bvb. screeningsacties), zou men kunnen aannemen dat dit des 
te meer impact heeft op de 45-plussers. Wanneer de kans op werk voor oudere werkzoekenden reeds vrij beperkt 
is (zowel in 2003 als in 2008) zal deze nog kleiner zijn wanneer ze na maatregelen zoals schorsing of screening 
aangemoedigd worden om zich niet meer beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. Het is dan aan te nemen 
dat ze na de uitstroom via inactiviteit zich niet meer opnieuw gaan inschrijven en definitief de arbeidsmarkt 
verlaten. Het grotere verschil tussen 2003 en 2008 bij de 45-plussers dan bij de andere leeftijdsgroepen zou er 
juist kunnen op wijzen dat de desactivering vooral specifieke groepen werkzoekenden treft, zoals de oudere 
werkzoekenden, waardoor de arbeidsreserve ‘gezuiverd’ wordt van de werkzoekenden met de grootste afstand 
tot de arbeidsmarkt. 
 
3.5.3. De andere resultaten voor de 45-plussers 
 
Nu volgt een kort overzicht van de bevindingen m.b.t. de 7 resterende variabelen. Het risico op terug instroom is 
bij 45-plussers: 
• die op het moment van uitstroom minder dan 3 maand werkloos zijn respectievelijk 1,10, 1,25 en 1,33 keer 

kleiner vergeleken met diegenen die 3 tot 5 maand, 6 tot 11 maand en 1 jaar of meer werkloos zijn; 
• die laaggeschoold zijn respectievelijk even hoog en 1,04, 1,05 en 1,07 keer groter vergeleken met 

hooggeschoolden, BSO/KSO’ers, ASO’ers en TSO’ers; 
• die in het jaar voor de uitstroom minstens één verwijzing hebben gekregen 1,09 keer groter dan bij die 

zonder verwijzing; 
• die in het jaar voor de uitstroom geen traject hebben gehad respectievelijk 1,02, 1,1 en 1,11 keer kleiner 

vergeleken met diegenen die een traject hebben gehad zonder modules 3 tot 6, met modules 3 tot 6 (excl. 
module 4) en met minstens module 4; 

• 1,12 keer groter bij allochtonen vs.  autochtonen; 
• die in minstens 1 containerberoep zijn ingeschreven 1,06 keer groter dan bij personen die in geen enkel 

containerberoep zijn ingeschreven; 
• 1,01 keer kleiner bij vrouwen vs. mannen. 
 
Het verband tussen deze 7 variabelen en het risico op terug instroom is dus niet zo sterk (behalve bij de werk-
loosheidsduur). En ook de richting van de verbanden is weinig verrassend (cf. 3.4.). 
 
 
3.6. Personen met 1 uitstroom versus personen met meerdere uitstromen 
 
Op basis van de vorige analyses zou men veralgemenend -en nogal kort door de bocht- kunnen besluiten dat de 
uitstroom niet zo duurzaam is. Aangezien zelfs ‘sterkere profielen’ zoals bvb. jongere hooggeschoolden meer 
dan 50% kans hebben om binnen de 2 jaar na de uitstroom terug in te stromen in de werkloosheid. De waarheid 
is zoals zo vaak meer genuanceerd. Cruciaal hierbij is de vaststelling (cf. 2. Beschrijving van de data) dat 60% 
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van de onderzochte personen slechts in één uitstroomcohorte voorkomen, terwijl de anderen behoren tot 2 of 
meer cohorten. Een duidelijke aanwijzing dat er wel degelijk duurzame uitstroom moet zijn. 
Dit extra element zullen we nu proberen betrekken bij de analyse. Beginnend met een korte schets van de relatie 
tussen de ‘uitstromers’ (unieke personen) en de ‘uitstromen’ (observaties / cohorten). Nadien wordt de ‘terug- 
instroomsnelheid’ van personen met 1 uitstroom en met meerdere ‘uitstromen’ vergeleken. 
 
Tabel 10. ‘Uitstromers’ en ‘uitstromen’ 
 
 eerste uitstroom in  
 2003 2005 2007 2008 totaal 
‘uitstromers’ 267.858 196.109 161.942 116.959 742.868 

met één ‘uitstroom’ 127.275 113.129 100.210 101.824 442.438 
met meer ‘uitstromen’ 140.583 

(52%) 
82.980 
(42%) 

61.732 
(38%) 

15.135 
(13%) 

300.430 
(40%) 

      
‘uitstromen’ 562.575 341.454 255.235 134.169 1.293.433 

van ‘uitstromers’ met één ‘uitstroom’ 127.275 113.129 100.210 101.824 442.438 
van ‘uitstromers’ met meer ‘uitstromen’ 435.300 

(77%) 
228.325 
(67%) 

155.025 
(61%) 

32.345 
(24%) 

850.995 
(66%) 

‘uitstromen’ in 2003 329.116 0 0 0 329.116 
‘uitstromen’ in 2005 105.199 234.294 0 0 339.493 
‘uitstromen’ in 2007 70.506 60.345 192.746 0 323.597 
‘uitstromen’ in 2008 57.754 46.815 62.489 134.169 301.227 

 
In tabel 10 wordt de relatie tussen de ‘uitstromers’, de ‘uitstromen’ en het jaar van de eerste uitstroom samen-
gevat. In het eerste blok van 3 rijen vindt men de ‘uitstromers’: globaal en volgens het aantal ‘uitstromen’. In de 
4 onderzochte jaren zijn 742.868 unieke personen uitgestroomd, en 300.430 onder hen (40%) zijn meerdere 
keren uitgestroomd (cf. 2. Beschrijving van de data). Dat het aandeel personen met meerdere ‘uitstromen’ daalt 
volgens het jaar van de eerste uitstroom hoeft niet te verbazen. Personen die de eerste keer zijn uitgestroomd in 
2003 hebben 4 jaar (2003, 2005, 2007 en 2008) de tijd om nogmaals uit te stromen. Zij die in 2008 voor het eerst 
zijn uitgestroomd kunnen enkel in dat zelfde jaar een volgende keer uitstromen. 40% is dus een onderschatting 
van de kans om meerdere malen uit te stromen. Indien elke cohorte 4 jaar de tijd zou hebben gehad om een 
tweede keer uit te stromen zou het aandeel wellicht zo’n 10 procentpunt hoger liggen. 
In het tweede blok van 7 rijen vindt men de ‘uitstromen’: globaal, volgens type ‘uitstromer’ en volgens ‘jaar van 
uitstroom’. In de 4 jaren tellen we 1,29 miljoen ‘uitstromen’, waaronder 850.995 ‘uitstromen’ van personen die 
meerdere keren zijn uitgestroomd, 66% van de uitstroom is dus gerealiseerd door 40% van de ‘uitstromers’ (cf. 
2. Beschrijving van de data). Alle 329.116 ‘uitstromen’ van 2003 zijn natuurlijk verbonden met personen die in 
2003 voor het eerst zijn uitgestroomd. Daarentegen zijn slechts 134.169 (45%) van de 301.227 ‘uitstromen’ van 
2008 verbonden met personen die in 2008 voor het eerst zijn uitgestroomd, de andere 55% zijn voordien voor het 
eerst uitgestroomd. 
 
In de kolommen vindt men de ‘uitstromers’ en hun bijhorende ‘uitstromen’ volgens het jaar van hun eerste 
uitstroom vanaf 2003. Van de 742.868 unieke personen in het onderzoek zijn er 267.858 uitgestroomd12 in 2003 
en ze tellen in totaal 562.575 ‘uitstromen’. 127.275 personen zijn slechts één keer uitgestroomd in de 4 
onderzochte jaren, de andere 140.583 zijn meerdere keren (minimum: 2, maximum: 14, mediaan: 3) uitge-
stroomd. Deze laatsten hebben in totaal 435.300 ‘uitstromen’ die als volgt verdeeld zijn over de 4 jaren: 201.841 
(= 329.116 - 127.275) in 2003, 105.199 in 2005, 70.506 in 2007 en 57.754 in 2008. In 2008 zijn 116.959 
personen voor het eerst uitgestroomd (vanaf 2003) en ze hebben 134.169 ‘uitstromen’. 101.824 personen zijn 
slechts één keer uitgestroomd, de 15.135 anderen zijn meer dan één keer uitgestroomd in 2008 (minimum: 2, 
maximum: 5, mediaan: 2). Deze laatsten tellen 32.345 ‘uitstromen’. 
 
De relatie tussen ‘uitstromers’ en ‘uitstromen’ is een complex plaatje en niet eenvoudig in te bouwen in één 
analyse model. Maar omdat het interessant en belangrijk is om toch minstens een idee te hebben van het verschil 
in ‘terug- uitstroomsnelheid’ tussen personen met één en meerdere ‘uitstromen’ is besloten om de ‘uitstromen’ 
van beide groepen apart te analyseren. Er zijn 2 volledige duurmodellen geschat maar de bespreking blijft 

                                                 
12 Gezien het onderzoek start in 2003 en er geen rekening wordt gehouden met wat voordien gebeurd is, wordt 
2003 beschouwd als jaar van eerste uitstroom voor iedereen die in 2003 is uitgestroomd. Pas vanaf 2005 is de 
uitstroom beperkt tot personen die in 2005 uitstromen en nog niet zijn uitgestroomd in 2003, enz. 
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beperkt tot een vergelijking tussen beide groepen op basis van de duurtijd van de uitstroom volgens ‘aard van de 
uitstroom’. 
 
Grafiek 9 
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De resultaten van beide analyses zijn samengebracht in grafiek 9; bestand 1 bevat de ‘uitstromen’ van de perso-
nen die slechts één keer zijn uitgestroomd, bestand 2 bevat de ‘uitstromen’ van de personen die meerdere keren 
zijn uitgestroomd. In bestand1 is er dus een één op één relatie tussen de persoon en de uitstroom, in bestand2 is 
die relatie er niet. 
Van 100 personen uit de referentiegroep van bestand 1 die zijn uitgestroomd naar: 
• ‘werk interim’ zijn er 59 na 2 jaar nog niet terug ingestroomd; 
• ‘andere geen werk’ zijn er 62 na 2 jaar nog niet terug ingestroomd; 
• ‘werk geen interim’ zijn er 75 na 2 jaar nog niet terug ingestroomd. 
Van 100 personen uit de referentiegroep van bestand 2 die zijn uitgestroomd naar: 
• ‘werk interim’ is de helft reeds na 2,6 maand een eerste keer terug ingestroomd en na 2 jaar zijn slechts 14 

onder hen nog niet terug ingestroomd; 
• ‘andere geen werk’ is de helft reeds na 3,6 maand een eerste keer terug ingestroomd en na 2 jaar zijn slechts 

19 onder hen nog niet terug ingestroomd; 
• ‘werk geen interim’ is de helft na 9,5 maand een eerste keer terug ingestroomd en na 2 jaar zijn slechts 31 

onder hen nog niet terug ingestroomd. 
 
De resultaten zijn duidelijk: personen die slechts één keer zijn uitgestroomd stromen veel trager terug in de 
werkloosheid (zoals trouwens redelijkerwijs verwacht kon worden) vergeleken met personen die meerdere keren 
zijn uitgestroomd, en dit ongeacht de aard van die uitstroom. Bij de laatste groep is de helft een eerste keer terug 
ingestroomd tussen de twee en een halve en negen en een halve maand, bij de eerste groep duurt het (veel) langer 
dan 2 jaar alvorens de helft terug is ingestroomd. 
Het risico om terug in te stromen is, gemiddeld gesproken, tussen de 3,2 tot 4 keer groter bij personen die 
meerdere keren zijn uitgestroomd (bestand 2) vergeleken met personen die slechts één keer zijn 
uitgestroomd (bestand 1). Bij uitstroom naar ‘werk geen interim’ is het verschil het grootst (4 keer groter), bij 
uitstroom naar ‘andere geen werk’ (3,2 keer groter) en ‘werk interim’ (3,3 keer groter) is het verschil het kleinst. 
 
Er is dus wel degelijk sprake van duurzame uitstroom, ook ingeval van uitzendarbeid, voor een aanzienlijke 
groep werkzoekenden. Meer dan vierhonderdveertigduizend personen die slechts één keer zijn uitgestroomd. 
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Voor het doorsnee profiel13 in deze groep geldt dat tussen de 68% (werk interim) en 82% (werk geen interim) 
minstens 1 jaar en tussen de 59% en 75% zelfs meer dan twee jaar uitgestroomd blijft. Deze groep vertoont een 
uit- en (terug) instroommobiliteit die grosso modo vergelijkbaar is met die van de totale beroepsbevolking: 
volgens een statische jaar op jaar vergelijking behoudt namelijk meer dan 80% van de werknemers hun job14. 
Uitstroom via uitzendarbeid blijft evenwel minder duurzaam dan uitstroom naar niet- uitzendarbeid. 
Maar de waargenomen tweedeling, tussen personen die tijdens de onderzochte jaren slechts één keer zijn uitge-
stroomd en diegenen die meerdere malen zijn uitgestroomd, is natuurlijk tevens een sterke aanwijzing dat 
sommige werkzoekenden duidelijk een hoger risico lopen dan anderen om in een ‘uitstroom- instroom-
carrousel’ terecht te komen. Toegegeven, het is nog geen sluitende bewijs. Vooreerst omdat de onderzochte 
jaren geen aaneensluitende periode vormen. Zo kunnen personen die slechts één keer zijn uitgestroomd in een 
onderzocht jaar, bvb. 2003, een tweede keer zijn uitgestroomd in een niet onderzocht jaar, bvb. 2006. Bovendien 
heeft niet elke onderzochte persoon evenveel tijd om meerdere malen uit te stromen. Een persoon die een eerste 
keer is uitgestroomd in 2003 heeft 4 jaar om nogmaals uit te stromen, iemand die een eerste keer in 2008 is 
uitgestroomd kan enkel in hetzelfde jaar opnieuw uitstromen. Dit zijn elementen die in een verder onderzoek 
zeker in rekening moeten worden gebracht. Desalniettemin kan het zogenaamde draaideureffect op dit moment 
als werkhypothese behouden blijven. 
 
Vanuit beleidsoogpunt zou het dan natuurlijk ook interessant zijn na te gaan of bepaalde (sub)groepen over-
vertegenwoordigd zijn in bestand 1 of 2. Niet zozeer om de verschillen in grafiek 9 (weg) te verklaren, wat 
trouwens niet relevant of correct zou zijn gezien in de analyses reeds gecontroleerd wordt voor die andere ken-
merken. Maar wel om uit te vissen of bepaalde (sub)groepen meer kans hebben om terecht te komen in bestand 
2. Men zou dan maatregelen kunnen ontwikkelen om deze groepen aan het draaideureffect te helpen ontsnappen. 
Uit de gegevens blijkt weliswaar dat laaggeschoolden, personen die 6 maand of langer werkzoekend zijn, alloch-
tonen, personen die uitstromen naar uitzendarbeid en personen met een verwijzing of traject in het jaar voor de 
uitstroom oververtegenwoordigd zijn in bestand 2. 
Jammer genoeg is het niet mogelijk de kans om in bestand 1 of 2 terecht te komen op een adequate manier te 
modelleren als een functie van de 11 beschikbare kenmerken. De richting van de gevonden verbanden klopt 
weliswaar met wat theoretisch verwacht kon worden. Zo hebben bijvoorbeeld hooggeschoolden, jongeren en 
ouderen, kortdurig werklozen, personen zonder verwijzing of zonder traject allemaal meer kans om slechts in 
één uitstroomcohorte voor te komen. Maar de verbanden zijn niet zo sterk en verklaren slechts een beperkt deel 
van deze kans. Er zijn blijkbaar andere elementen die een grotere rol spelen in dit proces. Dat blijkt ook uit 
recent onderzoek15 van het steunpunt WSE i.v.m. de determinanten van inzetbaarheid. Om deze oefening tot een 
goed einde te brengen heeft men nood aan die extra informatie, zaken zoals: het menselijk kapitaal, de vroegere 
loopbaan, het psychologisch kapitaal, de gezondheid, het cultureel kapitaal, het sociaal kapitaal, het financieel 
kapitaal, de gezinssituatie en andere (socio-demografische) kenmerken zijn hierbij onontbeerlijk. Deze 
elementen dienen niet enkel gebruikt te worden bij onderzoek naar bvb. de in- en uitstroomkansen, ze zijn ook 
nuttig bij het uittekenen van nieuwe arbeidsmaatregelen. 

                                                 
13 De overlevingscurven van sterkere (zwakkere) profielen zullen hoger (lager) liggen vergeleken met het 
doorsnee profile. Maar de onderlinge verschillen tussen deze percentages van de 3 soorten uitstroom blijven 
ongeveer constant over de verschillende profielen. 
14 Booghmans, A., Sels, L., & Herremans, W. 2008. Het meten van mobiliteit op de arbeidsmarkt. Over.Werk, 
Tijdschrift van het Steunpunt Werk en Sociale Economie, 18 (3-4): 122-128. 
15 Bollens, J. en Heylen, V. 2010. Determinanten van de inzetbaarheid en de mate waarin ze beleidsmatig 
beïnvloedbaar zijn. Steunpunt Werk en Sociale Economie. 
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Grafiek 10 
 

Geschatte overlevingsfunctie van 45-plussers volgens 'aard van uitstroom' en enige uitstroom of niet
 (controlerend voor de andere kenmerken)
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Grafiek 10 bevat dezelfde soort gegevens als grafiek 9 maar dan beperkt tot de 45-plussers. Een eerste, globale 
vergelijking geeft aan dat de situatie bij de 45-plussers niet zoveel afwijkt van het volledige plaatje. De twee-
deling tussen personen die slechts één keer zijn uitgestroomd (bestand 1) binnen de onderzochte periode en 
diegenen die meerdere keren zijn uitgestroomd (bestand 2) is ook hier duidelijk aanwezig. Bij deze laatsten is de 
helft een eerste keer terug ingestroomd na minimum 2 en maximum 8 maand, bij de eerste groep duurt het (veel) 
langer dan 2 jaar alvorens de helft terug is ingestroomd. 
Een tweede blik wijst toch op enkele verschillen. In de groep met meerdere uitstromen sluit de curve van ‘andere 
geen werk’ nauw aan bij die van ‘werk geen interim’ terwijl ze in grafiek 9 nauwer aansluit bij de curve van 
‘werk interim’. En in de groep met één uitstroom is de uitstroom toch iets duurzamer dan in grafiek 9. Dit alles 
komt ook duidelijk tot uiting in het risico op terug instroom. Het is, gemiddeld gesproken, tussen de 2,8 tot 5,3 
keer groter bij personen uit bestand 2 vergeleken met personen uit bestand 1. Bij uitstroom naar ‘werk geen 
interim’ is het verschil het grootst (5,3 keer groter), bij uitstroom naar ‘werk interim’ komt het in de buurt (4,4 
keer groter) en bij uitstroom naar ‘andere geen werk’ is het verschil duidelijk kleiner (2,8 keer groter). 
En verdere analyse van de 45-plussers naar leeftijd geeft aan dat de waargenomen verschillen tussen de grafie-
ken 9 en tien vooral toe te schrijven zijn aan de 55-plussers. Zij stromen vooral uit naar ‘inactiviteit’ en deze 
uitstroom blijkt vaak permanent te zijn (cf. 3.5.). 
 
 
4. Aanzet tot geïntegreerde analyse o.b.v. papers 3 en 4 
 
Zoals reeds in de inleiding werd gesteld is het louter combineren van de resultaten van de papers op zich onvol-
doende om te gewagen van een echt geïntegreerde analyse. Maar het kan er wel de aanzet toe vormen. Gezien 
het mogelijk maakt duidelijke hypotheses te formuleren die verder onderzocht kunnen worden. En tot zolang 
kunnen deze hypothesen natuurlijk gebruikt worden als leidraden voor het beleid. 
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Grafiek 11 
 

Risico op instroom in werkloosheid en uitstroom naar werk
(controlerend voor alle kenmerken)
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Grafiek 11 bevat het risico16 op ‘terug instroom’ in de werkloosheid nadat men is uitgestroomd uit de werkloos-
heid (paper 4) en het risico op uitstroom naar werk nadat men is ingestroomd in de werkloosheid na minstens 3 
maand niet beschikbaar te zijn geweest voor de arbeidsmarkt (paper 3). De aandachtige lezer zal opmerken dat 
beide papers niet volledig complementair zijn. Dit zou wel het geval zijn mocht bv. paper 3 gaan over het risico 
op uitstroom uit de werkloosheid nadat men is ingestroomd in de werkloosheid (zonder beperking). Gezien de 
kans op uitstroom naar werk lager is dan de kans op uitstroom uit de werkloosheid, vertekent dit de vergelijking 
tussen beide papers door het verschil te onderschatten. De beperking, in paper 3, tot personen die voor de in-
stroom minstens 3 maand niet beschikbaar zijn geweest voor de arbeidsmarkt (en dus 0 maand werkzoekend 
zijn) vertekent de vergelijking tussen beide papers door het verschil te overschatten. Beide vertekeningen heffen 
mekaar (gedeeltelijk) op. Al bij al is het een bruikbare benadering van de werkelijkheid. Uit de grafiek blijkt 
duidelijk dat: 
• de eerste maanden na de instroom in de werkloosheid, de kans om uit te stromen naar werk het grootst is en 

nadien snel daalt. De 1e maand is de uitstroomkans 20,1%, de 2e maand is ze gedaald tot 11,3% en na 6 
maand is ze 6,5%; 

• de eerste maanden na de uitstroom uit de werkloosheid, de kans om terug in te stromen in de werkloosheid 
het grootst is en nadien snel daalt. De 1e maand is de instroomkans 17,1%, de 2e maand is ze gedaald tot 
9,5% en na 6 maand is ze 5,2%; 

• de uitstroomkansen naar werk in globo hoger zijn dan de instroomkansen terug in de werkloosheid. 
 
De hoge in- en uitstroomkansen in de eerste maanden wijzen op een grote dynamiek in minstens een deel van de 
werkzoekendenpopulatie. Deze vaststellingen bevestigen zeker het beeld van een sterke in- en uitstroomdyna-
miek rond de arbeidsreserve, die in een eerdere VDAB- analyse vastgesteld werd17. De gegevens over het aantal 
gewerkte perioden en het aandeel werkdagen van een cohorte werkzoekenden gedurende een opvolgingsperiode 
van bijna 4 jaar toonden aan dat het gemiddelde aantal werkperioden vrij hoog ligt (6,7) en het gemiddelde 
aandeel gewerkte dagen tijdens de beschouwde periode vrij laag (51%). Dit spoort natuurlijk ook met het feit (cf. 
                                                 
16 Het risico is de voorwaardelijke kans van een gebeurtenis, het is dus de kans dat die gebeurtenis zich voordoet 
gegeven het feit dat ze zich voordien nog niet heeft voorgedaan. De term risico heeft dus niks te maken met de 
aard van de gebeurtenis, een risico kan zowel positief (kans op uitstroom) als negatief (kans op terug instroom) 
zijn 
17 Leroy, F., Holderbeke, F. en G. Degraeve (2007). Death Valley of Golden Gate? Uitdagingen van de 
transitionele arbeidsmarkt voor de kansengroepen. In: Develtere, P. e.a. (red.), Werk en Wereld in de 
Weegschaal. Confronterende visies op onderzoek en samenleving. Leuven, Lannoo Campus   
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supra) dat 40% van de onderzochte personen meerdere keren zijn uitgestroomd in de onderzochte jaren. En het 
vermoeden dat sommige werkzoekenden in een ‘uitstroom- instroomcarrousel’ terecht komen waaruit ze blijk-
baar slechts met moeite (of soms helemaal niet?) kunnen ontsnappen. 
 
De combinatie van papers 3 en 4 levert nog andere interessante vaststellingen op: 
• bij de min dertigers varieert zowel de in- als uitstroomkans sterk volgens het studieniveau, waarbij de hoog-

geschoolden merkelijk hogere uitstroomkansen naar werk en lagere ‘terug- instroomkansen’ in de 
werkloosheid hebben dan laaggeschoolden. Bij de 30-plussers varieert de uitstroom naar werk dan weer veel 
minder sterk volgens studieniveau. Terwijl de verschillen in ‘terug instroomrisico’ volgens studieniveau 
afnemen vanaf 30 en nagenoeg verdwijnen vanaf 45; 

• het uitstroomrisico naar werk verschilt sterk naargelang men wel of geen verwijzingen naar vacatures heeft 
gekregen, waarbij de kans merkelijk hoger is ingeval van verwijzingen. Bij het ‘terug- instroomrisico’ in de 
werkloosheid daarentegen zijn de verschillen veel kleiner en is het risico licht hoger bij diegenen die een 
verwijzing hebben gekregen in het jaar voor de uitstroom. 

 
De sterke interactie tussen studieniveau en leeftijd blijkt dus een stabiel gegeven te zijn. De verklaring in de ana-
lyse van de verschillen in uitstroomkans volgens studieniveau ging uit van een grotere bereidheid van jongeren 
om sneller een (soms ‘gelijk welke’) job te aanvaarden, de sterkere vraag naar jongeren door de lagere kostprijs 
en het grotere aanpassingsvermogen. Maar ook van de hypothese dat vanaf 30 jaar niet zozeer het vroeger 
behaalde studieniveau een rol speelt, maar eerder de opgedane werkervaring annex de (extra) verworven compe-
tenties via werk, (beroeps)opleidingen en andere activiteiten. 
Bij de verschillen in ‘terug- instroomkans’ volgens studieniveau (en de meer geleidelijke vermindering bij de 30-
plussers) speelt vooral de ‘duurzaamheid van de job’ een rol: ‘hoe ouder, hoe stabieler de loopbaan’. Terwijl 
vooral de laaggeschoolde jongeren een grotere kans op ‘terug- instroom’ lopen omdat ze gemiddeld meer in jobs 
met minder bescherming tewerkgesteld zijn. 
 
Verwijzingen werken dus blijkbaar slechts in één richting. De sterke positieve samenhang tussen verwijzingen 
en de uitstroomkans naar werk werd verklaard door het ‘activerend’ effect van de verwijzing zelf in combinatie 
met een mogelijke sanctie bij gebrek aan positieve medewerking (i.c. niet ingaan op passende vacatures). Maar 
vooral door een selectie-mechanisme waarbij de consulent in een aantal stappen uit de beschikbare werkzoe-
kenden diegenen selecteert van wie het profiel het best aansluit op de vereisten in de vacature. Belangrijk hierbij, 
vanuit beleidsoogpunt, is dat ook voor (zeer) langdurig werkzoekenden en andere kansengroepen deze sterke 
positieve samenhang tussen verwijzingen en uitstroom naar werk overeind blijft. Waarbij de verwijzingen wel-
licht het sluitstuk vormen van een proces van acties en/of gebeurtenissen die de ‘employability’ verhogen. Dit 
houdt in dat er voor deze groepen toch nog kansen zijn om via een gepaste bemiddeling en de ‘juiste’ activering  
uit te stromen naar werk. Wat dan weer een interessante link vormt met de ‘uitstroom-instroom-carrousel’, want 
het wijst op een mogelijke ontsnappingsroute. 
De licht negatieve samenhang tussen verwijzingen en de ‘terug- instroomkans’ in de werkloosheid heeft dan 
waarschijnlijk weer te maken met het feit dat diegenen die uitgestroomd zijn zonder verwijzing (of voordat ze 
verwezen konden worden) wellicht een nog iets sterker profiel hebben dan personen die uitgestroomd zijn na een 
verwijzing. Maar de verschillen zijn klein, zeker in vergelijking met de positieve samenhang tussen verwijzingen 
en de uitstroomkans. Zodat de strategie om werkzoekenden, via een gepaste bemiddeling en begeleiding gecom-
bineerd met intensieve maar ‘gerichte’ verwijzingen op vacatures, te laten uitstromen naar werk een zinvolle 
aanpak is. 
 
De ideeën die verder uitgewerkt moeten worden liggen dan ook voor de hand: 
• de hypothese van de ‘uitstroom- instroomcarrousel’ verder uitspitten waarbij o.a. kan worden nagegaan wie 

erin terecht komt, of en hoe ontsnappen mogelijk is en welke rol VDAB daarbij kan spelen; 
• de verklaringen van de interactie tussen studieniveau en leeftijd toetsen en de gevolgen voor het arbeids-

marktbeleid duidelijk maken; 
• het effect van acties (verwijzingen, opleidingen, begeleiding) op de uit- en instroomkansen beter proberen in 

kaart brengen en verklaren; 
Om dit alles tot een goed einde te brengen zal men . 
• de onderzoeken moeten opsplitsen in onderdelen met een duidelijk afgebakende scoop (wat moet onder-

zocht, welke vragen moeten beantwoord, welke gegevens en methodes zijn beschikbaar), anders loopt men 
groot gevaar zich te verliezen in de vele en complexe facetten van deze problematiek; 

• extra gegevens moeten verzamelen, via enquêtes of andere externe bronnen, omdat de info in de admini-
stratieve databanken van de VDAB niet volstaat om de hypothesen te toetsen. 
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5. Algemeen besluit 
 
Vaststellingen 
In de eerste reeks analyses is elke ‘uitstroom’ als een op zichzelf staand gegeven beschouwd en wordt dus 
abstractie gemaakt van het feit dat sommige personen slechts één keer zijn uitgestroomd terwijl anderen 
meerdere keren zijn uitgestroomd. De belangrijkste verbanden vindt men tussen de ‘terug- instroomkans’ en de 
combinatie: 
• ‘aard van uitstroom’ en leeftijd; 
• ‘aard van uitstroom’ en ‘jaar van uitstroom’; 
• leeftijd en studieniveau. 
 
De sterkste samenhang vindt men tussen de ‘terug- instroomkans’ en de ‘aard van de uitstroom’. Globaal gezien 
is het risico op terug- instroom het kleinst bij uitstroom naar ‘werk geen uitzendarbeid’ en het grootst bij uit-
stroom naar uitzendwerk of naar niet- werk. Bij deze laatste groepen is vooral de eerste maanden na de uitstroom 
de ‘terug- instroomkans’ (heel) hoog, maar ze daalt relatief snel. Bij de eerste groep is het risico op terug- 
instroom kleiner maar ook stabieler. Al bij al logisch en niet onverwacht. 
 
De interactie tussen ‘aard van de uitstroom’ en leeftijd  komt vooral tot uiting bij uitstroom naar niet- werk. 
Binnen deze soort uitstroom hebben de 45-plussers een merkelijk lager kans op terug instroom dan de andere 
leeftijdscategorieën. Bij beide andere soorten uitstroom is er veel minder verschil in ‘terug- instroomkans’ 
volgens leeftijd. Uit de detailanalyse van de 45-plussers blijkt dat deze lagere ‘terug- instroomkans’ volledig op 
conto van de 55-plussers geschreven kan worden. En dus, naar alle waarschijnlijkheid, te wijten is aan een 
permanente uitstroom naar inactiviteit via een vervroegde uittreding. 
 
De analyse van de interactie tussen ‘aard van de uitstroom’ en ‘jaar van de uitstroom’ leert dat er voor de 
uitstroom via ‘werk geen uitzendarbeid’ weinig verschillen zijn volgens uitstroomjaar in het risico om terug 
werkloos te worden. De factoren die wijzigen in de tijd (conjunctuur maar ook het beleid of de werking van de 
VDAB) hebben dus geen invloed op de stabiliteit van dergelijke jobs,. Dit is niet het geval voor de uitstroom via 
uitzendarbeid: eerder verrassend is het ‘terug- instroomrisico’ het grootst voor de cohorte 2008, wellicht is dit te 
wijten aan de sterke werkgelegenheidsdynamiek die ook een boom heeft veroorzaakt in de uitzendarbeid. De 
geringere terug instroom na uitstroom via niet- werk voor de latere cohorten (2007 en 2008) zou kunnen te 
wijten zijn aan de toegenomen desactivering door o.a. schorsingen en sectorale screenings. 
 
Er is ten slotte een sterk interactie- effect tussen leeftijd en studieniveau, dat ook aan bod is gekomen in de 
analyse van de uitstroomsnelheid. Bij de jongeren (<25 jaar) hebben vooral de laaggeschoolden en, in mindere 
mate, de personen uit het secundair beroeps- en kunstonderwijs duidelijk hogere ‘terug- instroomkansen’ dan 
hooggeschoolden en mensen uit het algemeen en technisch secundair onderwijs. Naarmate de leeftijd toeneemt 
verkleinen deze verschillen. En bij de 45-plussers is er nauwelijks nog een verschil in ‘terug- instroomkans’ 
volgens studieniveau. 
Het studieniveau speelt dus wel degelijk een rol op jongere leeftijd omdat er bij de relatieve schaarste aan jobs 
een verdelingsprobleem bestaat waarbij de outsiders (schoolverlaters) met het betere profiel de grootste kans 
maken op relatief stabiele jobs en dus minder terug instroomrisico lopen. Bij de ouderen speelt het lange tijd 
geleden behaalde studieniveau geen rol meer, maar eerder het arbeidsverleden, met de opgebouwde nuttige 
ervaring en verworven competenties.  
 
Indien men er ook rekening mee houdt dat in de 4 onderzochte jaren 60% van de personen slechts één keer zijn 
uitgestroomd terwijl de anderen meerdere keren zijn uitgestroomd, duikt een duidelijke tweedeling op met 
betrekking tot de duurzaamheid van de uitstroom. Zoals verwacht kon worden stromen de personen die slechts 
één keer zijn uitgestroomd veel trager terug in de werkloosheid dan diegenen die meerdere keren zijn uitge-
stroomd en dit ongeacht de aard van de uitstroom. Weliswaar is in beide gevallen de kans op terug- instroom het 
kleinst bij uitstroom naar werk (excl. uitzendarbeid) en het grootst bij uitstroom naar uitzendarbeid of naar niet 
werk. Maar de onderlinge verschillen tussen beide groepen (één versus meerdere keren uitgestroomd) zijn veel 
groter dan de verschillen (tussen de soorten uitstroom) binnen de groepen. Met andere woorden uitzendarbeid 
kan leiden tot duurzame uitstroom uit de werkloosheid, en uitstroom via ‘werk geen uitzendarbeid’ kan blijken 
niet duurzaam te zijn. 
Deze tweedeling is natuurlijk tevens een sterke aanwijzing dat een aantal werkzoekenden (grote) kans maken om 
in een ‘uitstroom- instroomcarrousel’ terecht te komen waaruit ze maar moeilijk (of helemaal niet) kunnen 
ontsnappen. Maar op basis van de beschikbare, in het onderzoek opgenomen gegevens (studieniveau, leeftijd, 
aard van de uitstroom,…) is het jammer genoeg niet mogelijk duidelijk te differentiëren tussen beide groepen. Of 
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iemand al of niet één of meerdere keren uitstroomt hangt blijkbaar vooral af van andere, niet beschikbare 
elementen zoals: competenties, motivatie, sociaal-culturele factoren en andere aspecten van de inzetbaarheid. 
 
De combinatie van de bevindingen van de papers 3 en 4 levert alvast enkele interessante inzichten met het oog 
op verder onderzoek in een geïntegreerde analyse van de instroom- uitstroomdynamiek. Zo is de eerste maanden 
na de instroom in de werkloosheid de kans op uitstroom naar werk het grootst en is de eerste maanden na de 
uitstroom uit de werkloosheid de kans op instroom in de werkloosheid het grootst. Bovendien zijn de 
uitstroomkansen naar werk, in globo, iets groter dan de instroomkansen in de werkloosheid. 
Bij personen jonger dan 30 variëren de in- en uitstroomkansen sterk volgens studieniveau waarbij de hoog-
geschoolden hogere uitstroomkansen naar werk en lagere ‘terug- instroomkansen’ in de werkloosheid hebben 
dan laaggeschoolden. De uitstroom naar werk varieert bij de 30-plussers veel minder sterk volgens scholing, 
terwijl de verschillen in ‘terug- instroomkans’ volgens studieniveau afnemen met de leeftijd en nagenoeg ver-
dwijnen bij de 45-plussers. 
De uitstroomkans naar werk verhoogt aanzienlijk bij iedereen, zowel kansengroepen als niet- kansengroepen, die 
verwezen wordt op een vacature, terwijl de ‘terug- instroomkans’ in de werkloosheid nauwelijks verschilt tussen 
personen met of zonder verwijzingen in het jaar voor hun uitstroom. 
 
Beleidsimplicaties 
 
De verbanden die in papers 3 en 4 gevonden zijn tussen verwijzingen, de uitstroomkans naar werk en de ‘terug 
instroomkans’ in de werkloosheid zijn interessant. Het zijn sterke aanwijzingen dat de strategie om werkzoeken-
den, via een gepaste bemiddeling en begeleiding gecombineerd met intensieve maar ‘gerichte’ verwijzingen op 
vacatures, te laten uitstromen naar werk een zinvolle aanpak is. Deze kan o.a. langdurig en/of kansengroep- 
werkzoekenden helpen om hun inzetbaarheid te verhogen en duurzaam uit te stromen naar werk. 
 
Wil men de gevonden verbanden en het samenspel tussen uitstroomkans en ‘terug- instroomkans’ beter 
begrijpen en duiden, dan zal men de analyses moeten uitbreiden met elementen zoals: competenties, motivatie, 
sociaal culturele factoren en andere aspecten van inzetbaarheid. En ook bij de concrete invulling en uitvoering 
van het arbeidsmarktbeleid zal men met deze elementen rekening moeten houden. In die zin is de omschakeling 
van de sluitende aanpak naar het sluitend maatpak, met een gedifferentieerde aanpak op basis van het profiel en 
de specifieke noden van elk individu, een stap in de goede richting. 
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BIJLAGEN 
 
              Model Information 
 
Data Set                          PAPER4_EXTRA 
Response Variable             y                
Number of Response Levels     2                
Frequency Variable            _FREQ_           
Model                         binary logit     
Optimization Technique        Newton-Raphson   
 
Number of Observations Read     5672971 
Number of Observations Used     5672971 
Sum of Frequencies Read        14645046 
Sum of Frequencies Used        14645046 
 
          Response Profile 
  
 Ordered                      Total 
   Value            y     Frequency 
       1            1        760473 
       2            0      13884573 
 
Probability modeled is y=1. 
 
                     Class Level Information 
  
Class                Value                     Desi gn Variables 
jaar                 2003                  -1     - 1     -1        
                     2005                   1      0      0        
                     2007                   0      1      0        
                     2008                   0      0      1        
 
werkld               < 3m                  -1     - 1     -1        
                     3m - 5m                1      0      0        
                     6m - 11m               0      1      0        
                     1j en +                0      0      1        
 
leeftijd             < 25j                 -1     - 1     -1        
                     25j - 29j              1      0      0        
                     30j - 44j              0      1      0        
                     45j en +               0      0      1        
 
vrouw                0                     -1                      
                     1                      1                      
 
allochtoon           0                     -1                      
                     1                      1                      
 
aard_uitstroom2      1 werk interim        -1     - 1               
                     2 werk g.-int.         1      0               
                     3 andere               0      1               
 
scholing5            1 LAAG                -1     - 1     -1     -1 
                     2 ASO                  1      0      0      0 
                     3 BSO/KSO              0      1      0      0 
                     4 TSO                  0      0      1      0 
                     5 HOOG                 0      0      0      1 
 
modules41            1 Geen traject        -1     - 1     -1        
                     2 geen mod 3-6         1      0      0        
                     3 mod 3-6 exlc. 4      0      1      0        
                     4 min. mod 4           0      0      1        
 
verwijzing1          J                     -1                      
                     N                      1                      
 
cont_beroep_ruim     J                     -1                      
                     N                      1                      
 
                    Model Convergence Status 
 
         Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfi ed.           
 
         Model Fit Statistics 
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                 Without           With 
Criterion     Covariates     Covariates 
AIC             20302345      5247412.2 
SC              20302345      5248818.7 
-2 Log L        20302345      5247218.2 
 
R-Square    0.6423    Max-rescaled R-Square    0.85 64 
 
        Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 
  
Test                 Chi-Square       DF     Pr > C hiSq 
Likelihood Ratio     15055126.5       97         <. 0001 
Score                11965843.8       97         <. 0001 
Wald                 4909592.91       97         <. 0001 
 
               Type 3 Analysis of Effects 
  
                                      Wald 
Effect                    DF    Chi-Square    Pr > ChiSq 
maand1                     1    205942.697        < .0001 
maand2                     1    300539.089        < .0001 
maand3                     1    293459.537        < .0001 
maand4                     1    280645.542        < .0001 
maand5                     1    264323.282        < .0001 
maand6                     1    255766.252        < .0001 
maand7                     1    233137.351        < .0001 
maand8                     1    217270.838        < .0001 
maand9                     1    204797.633        < .0001 
maand10                    1    193291.099        < .0001 
maand11                    1    180013.257        < .0001 
maand12                    1    173608.527        < .0001 
maand13                    1    143415.224        < .0001 
maand14                    1    129471.009        < .0001 
maand15                    1    122622.490        < .0001 
maand16                    1    115761.643        < .0001 
maand17                    1    106577.603        < .0001 
maand18                    1    103277.310        < .0001 
maand19                    1    98554.1089        < .0001 
maand20                    1    88429.7117        < .0001 
maand21                    1    85987.4564        < .0001 
maand22                    1    79101.9685        < .0001 
maand23                    1    74896.5010        < .0001 
maand24                    1    73910.8862        < .0001 
werkld                     3    12258.6282        < .0001 
scholing5                  4    10240.8848        < .0001 
leeftijd                   3     1118.4494        < .0001 
aard_uitstroom2            2     4197.9723        < .0001 
jaar                       3     1360.4467        < .0001 
modules41                  3      934.5180        < .0001 
verwijzing1                1      846.5762        < .0001 
cont_beroep_ruim           1      715.0734        < .0001 
allochtoon                 1      538.9360        < .0001 
vrouw                      1      212.1163        < .0001 
M2                         1        9.1160        0 .0025 
M3                         1       42.3491        < .0001 
M4                         1       12.4920        0 .0004 
M5                         1      180.5632        < .0001 
M6                         1      367.5019        < .0001 
M7                         1       12.1906        0 .0005 
M8                         1      561.6568        < .0001 
M9                         1      279.0634        < .0001 
M10                        1       43.1610        < .0001 
M11                        1      247.8564        < .0001 
M12                        1       33.1009        < .0001 
maand1*jaar                3     7064.7306        < .0001 
maand1*leeftijd            3     2822.4590        < .0001 
maand1*aard_uitstroo       2    22157.4554        < .0001 
maand2*aard_uitstroo       2     6525.8419        < .0001 
maand3*aard_uitstroo       2     2419.7725        < .0001 
maand4*aard_uitstroo       2     1700.1490        < .0001 
maand5*aard_uitstroo       2      665.7228        < .0001 
leeftijd*scholing5        12     6634.8793        < .0001 
leeftijd*aard_uitstr       6     3095.5153        < .0001 
jaar*aard_uitstroom2       6    10317.9635        < .0001 
 
                                   Analysis of Maxi mum Likelihood Estimates 
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                                                          Standard          Wald 
Parameter                               DF    Estim ate       Error    Chi-Square    Pr > ChiSq 
maand1                                   1     -1.5 623     0.00344    205942.697        <.0001 
maand2                                   1     -2.2 591     0.00412    300539.089        <.0001 
maand3                                   1     -2.4 301     0.00449    293459.537        <.0001 
maand4                                   1     -2.6 786     0.00506    280645.542        <.0001 
maand5                                   1     -2.8 347     0.00551    264323.282        <.0001 
maand6                                   1     -2.9 049     0.00574    255766.252        <.0001 
maand7                                   1     -3.1 693     0.00656    233137.351        <.0001 
maand8                                   1     -3.2 403     0.00695    217270.838        <.0001 
maand9                                   1     -3.2 373     0.00715    204797.633        <.0001 
maand10                                  1     -3.2 039     0.00729    193291.099        <.0001 
maand11                                  1     -3.2 851     0.00774    180013.257        <.0001 
maand12                                  1     -3.2 336     0.00776    173608.527        <.0001 
maand13                                  1     -3.6 947     0.00976    143415.224        <.0001 
maand14                                  1     -3.8 406      0.0107    129471.009        <.0001 
maand15                                  1     -3.8 629      0.0110    122622.490        <.0001 
maand16                                  1     -3.8 979      0.0115    115761.643        <.0001 
maand17                                  1     -3.9 861      0.0122    106577.603        <.0001 
maand18                                  1     -3.9 459      0.0123    103277.310        <.0001 
maand19                                  1     -3.9 650      0.0126    98554.1089        <.0001 
maand20                                  1     -4.1 051      0.0138    88429.7117        <.0001 
maand21                                  1     -4.0 505      0.0138    85987.4564        <.0001 
maand22                                  1     -4.0 956      0.0146    79101.9685        <.0001 
maand23                                  1     -4.1 173      0.0150    74896.5010        <.0001 
maand24                                  1     -4.0 655      0.0150    73910.8862        <.0001 
werkld               3m - 5m             1     -0.0 975     0.00223     1908.6281        <.0001 
werkld               6m - 11m            1      0.0 630     0.00219      826.6862        <.0001 
werkld               1j en +             1      0.2 068     0.00222     8667.9082        <.0001 
scholing5            2 ASO               1     -0.0 629     0.00412      233.3865        <.0001 
scholing5            3 BSO/KSO           1      0.0 566     0.00315      322.6702        <.0001 
scholing5            4 TSO               1     -0.0 760     0.00350      470.6216        <.0001 
scholing5            5 HOOG              1     -0.1 258     0.00302     1740.1608        <.0001 
leeftijd             25j - 29j           1      0.0 897     0.00324      764.5227        <.0001 
leeftijd             30j - 44j           1    0.000 302     0.00279        0.0118        0.9136 
leeftijd             45j en +            1     -0.1 127     0.00387      846.0566        <.0001 
aard_uitstroom2      2 werk g.-int.      1     -0.1 503     0.00287     2738.4443        <.0001 
aard_uitstroom2      3 andere            1     -0.0 385     0.00318      146.5692        <.0001 
jaar                 2005                1     -0.0 512     0.00250      417.9186        <.0001 
jaar                 2007                1     -0.0 575     0.00249      531.4832        <.0001 
jaar                 2008                1      0.0 565     0.00281      402.9690        <.0001 
modules41            2 geen mod 3-6      1      0.0 134     0.00313       18.2837        <.0001 
modules41            3 mod 3-6 exlc. 4   1      0.0 187     0.00369       25.7999        <.0001 
modules41            4 min. mod 4        1      0.0 337     0.00319      111.5951        <.0001 
verwijzing1          N                   1     -0.0 417     0.00143      846.5762        <.0001 
cont_beroep_ruim     N                   1     -0.0 344     0.00128      715.0734        <.0001 
allochtoon           1                   1      0.0 414     0.00178      538.9360        <.0001 
vrouw                1                   1      0.0 184     0.00126      212.1163        <.0001 
M2                                       1     -0.0 120     0.00399        9.1160        0.0025 
M3                                       1      0.0 261     0.00401       42.3491        <.0001 
M4                                       1      0.0 144     0.00408       12.4920        0.0004 
M5                                       1      0.0 554     0.00412      180.5632        <.0001 
M6                                       1      0.0 796     0.00415      367.5019        <.0001 
M7                                       1     -0.0 181     0.00519       12.1906        0.0005 
M8                                       1     -0.1 127     0.00475      561.6568        <.0001 
M9                                       1     -0.0 578     0.00346      279.0634        <.0001 
M10                                      1     -0.0 247     0.00376       43.1610        <.0001 
M11                                      1      0.0 621     0.00394      247.8564        <.0001 
M12                                      1      0.0 253     0.00440       33.1009        <.0001 
maand1*jaar          2005                1      0.2 562     0.00474     2917.9865        <.0001 
maand1*jaar          2007                1     -0.2 191     0.00510     1842.1688        <.0001 
maand1*jaar          2008                1     -0.2 727     0.00531     2636.5486        <.0001 
maand1*leeftijd      25j - 29j           1     -0.0 326     0.00555       34.6305        <.0001 
maand1*leeftijd      30j - 44j           1      0.1 003     0.00458      478.5321        <.0001 
maand1*leeftijd      45j en +            1      0.1 534     0.00608      635.9567        <.0001 
maand1*aard_uitstroo 2 werk g.-int.      1     -0.7 152     0.00481    22157.1372        <.0001 
maand1*aard_uitstroo 3 andere            1      0.3 516     0.00457     5912.0033        <.0001 
maand2*aard_uitstroo 2 werk g.-int.      1     -0.4 430     0.00584     5761.1976        <.0001 
maand2*aard_uitstroo 3 andere            1      0.1 057     0.00579      333.7269        <.0001 
maand3*aard_uitstroo 2 werk g.-int.      1     -0.2 916     0.00619     2218.0713        <.0001 
maand3*aard_uitstroo 3 andere            1      0.0 778     0.00637      149.0707        <.0001 
maand4*aard_uitstroo 2 werk g.-int.      1     -0.2 418     0.00692     1220.6763        <.0001 
maand4*aard_uitstroo 3 andere            1    -0.00 216     0.00732        0.0875        0.7674 
maand5*aard_uitstroo 2 werk g.-int.      1     -0.1 434     0.00740      375.6149        <.0001 
maand5*aard_uitstroo 3 andere            1     -0.0 388     0.00805       23.2632        <.0001 
leeftijd*scholing5   25j - 29j 2 ASO     1     0.00 702     0.00735        0.9114        0.3397 
leeftijd*scholing5 25j - 29j 3 BSO/KSO   1      0.0 107     0.00524        4.1958        0.0405 
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                                                          Standard          Wald 
Parameter                               DF    Estim ate       Error    Chi-Square    Pr > ChiSq 
leeftijd*scholing5   25j - 29j 4 TSO     1      0.0 212     0.00637       11.1063        0.0009 
leeftijd*scholing5   25j - 29j 5 HOOG    1     -0.0 429     0.00495       75.2198        <.0001 
leeftijd*scholing5   30j - 44j 2 ASO     1      0.0 415     0.00616       45.5007        <.0001 
leeftijd*scholing5   30j - 44j 3 BSO/KSO 1     -0.0 320     0.00460       48.4613        <.0001 
leeftijd*scholing5   30j - 44j 4 TSO     1     0.00 839     0.00546        2.3608        0.1244 
leeftijd*scholing5   30j - 44j 5 HOOG    1      0.0 546     0.00454      144.9147        <.0001 
leeftijd*scholing5   45j en +  2 ASO     1      0.0 313     0.00821       14.5511        0.0001 
leeftijd*scholing5   45j en +  3 BSO/KSO 1     -0.0 385     0.00720       28.6147        <.0001 
leeftijd*scholing5   45j en +  4 TSO     1      0.0 151     0.00719        4.4139        0.0356 
leeftijd*scholing5   45j en +  5 HOOG    1      0.1 528     0.00630      588.3982        <.0001 
leeftijd*aard_u 25j - 29j 2 werk g.-int. 1     -0.0 123     0.00353       12.1325        0.0005 
leeftijd*aard_u 25j - 29j 3 andere       1      0.0 803     0.00353      517.4252        <.0001 
leeftijd*aard_u 30j - 44j 2 werk g.-int. 1     -0.0 583     0.00295      389.5553        <.0001 
leeftijd*aard_u 30j - 44j 3 andere       1      0.0 763     0.00287      707.8486        <.0001 
leeftijd*aard_u 45j en +  2 werk g.-int. 1      0.0 533     0.00396      181.0059        <.0001 
leeftijd*aard_u 45j en +  3 andere       1     -0.1 914     0.00371     2659.2840        <.0001 
jaar*aard_uitst 2005 2 werk g.-int.      1     -0.0 204     0.00300       46.2766        <.0001 
jaar*aard_uitst 2005 3 andere            1      0.1 583     0.00297     2846.3494        <.0001 
jaar*aard_uitst 2007 2 werk g.-int.      1      0.0 590     0.00307      369.5232        <.0001 
jaar*aard_uitst 2007 3 andere            1     -0.1 753     0.00329     2845.1048        <.0001 
jaar*aard_uitst 2008 2 werk g.-int.      1      0.0 238     0.00338       49.7102        <.0001 
jaar*aard_uitst 2008 3 andere            1     -0.1 764     0.00355     2464.2791        <.0001 
 
Association of Predicted Probabilities and Observed  Responses 
 
Percent Concordant            74.8    Somers' D    0.510 
Percent Discordant            23.8    Gamma        0.518 
Percent Tied                   1.4    Tau-a        0.050 
Pairs                 1.0558843E13    c            0.755 
 
             Partition for the Hosmer and Lemeshow Test 
 
                                y = 1                   y = 0 
   Group       Total    Observed    Expected    Obs erved    Expected 
       1     1464424       13867    15115.59     14 50557     1449308 
       2     1464583       20977    21134.59     14 43606     1443448 
       3     1464463       30939    27607.42     14 33524     1436856 
       4     1464413       36061    34967.06     14 28352     1429446 
       5     1464499       43302    42955.24     14 21197     1421544 
       6     1464298       52985    52189.70     14 11313     1412108 
       7     1464471       64989    63907.20     13 99482     1400564 
       8     1464483       80509    82450.71     13 83974     1382032 
       9     1464510      119022    121888.9     13 45488     1342621 
      10     1464902      297822    298250.6     11 67080     1166651 
 
Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test 
 
Chi-Square       DF     Pr > ChiSq 
  707.6163        8         <.0001 
 
 

De informatie m.b.t. de andere modellen kan opgevraagd worden bij de auteurs 
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