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Arbeidsmarkt

Tijdelijk werk

De werkloosheidsrisico’s
Ronald Dekker en Irma Mooi-Reçi

De belofte1 van tijdelijk werk is die van toekomstige werkzekerheid. Door een
baan te accepteren met minder of geen baanzekerheid, zou je in de toekomst meer
kans op werk hebben. Deze belofte is in lijn met het neoklassieke denken over de
arbeidsmarkt: hoe flexibeler deze functioneert, hoe beter het is voor iedereen.

Vooral degenen die geen baan hebben, maar bijvoorbeeld

kelijk is verbonden met het huidige arbeidscontract van de

in een uitkeringssituatie zitten, zouden gebaat zijn bij de

werknemer. In ons onderzoek concentreren we ons op werk-

beschikbaarheid van flexibele tijdelijke banen. Uit eerder

zekerheid, omdat tijdelijk werk wel kansen op werkzekerheid

onderzoek bleek dat flexibele arbeid kan fungeren als opstap

biedt, terwijl er weinig of geen baanzekerheid is.

naar een vaste baan (De Graaf-Zijl, 2006; Dekker, 2007).

Maar het is geen automatisme dat iedereen makkelijk vanuit

Tegelijk is bekend dat tijdelijke werknemers veel minder

een tijdelijke baan doorstroomt naar vast werk. Onderstaande

zekerheid op behoud van werk hebben dan collega’s met een

figuren uit ons onderzoek geven weer dat werknemers met

vaste baan.

een tijdelijkee baan een beduidend hoger risico hebben om

In januari 2011 brachten TNO en CBS een gezamelijke publi-

twee jaar later werkloos te zijn (5 tot 10% vs. Minder dan

catie uit: “Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt”, waar-

3% voor vaste werknemers). Verder blijven vaste werknemers

in uitvoerig wordt beschreven wat de gevolgen zijn van de

in overgrote meerderheid in de volgende periode in een vast

dynamiek op de arbeidsmarkt, met name voor zgn. ‘kwetsba-

dienstverband (> 80%), terwijl dit bij tijdelijke werknemers

re groepen’, bijvoorbeeld mensen die in een uitkering zitten.

voor slechts 45% tot 60% geldt. Tijdelijke werknemers worden

Onze bijdrage aan het boek was getiteld ‘Tijdelijk werk: zegen

daarnaast ook veel vaker inactief dan vaste werknemers (ruim

of vloek?’ (Dekker & Mooi-Reçi, 2011) en daarin onderzoch-

30% vs. minder dan 5%).

ten wij hoe vaak mensen na een tijdelijk dienstverband, werkloos worden en hoelang zij dat blijven in vergelijking met

Deze figuren maken duidelijk dat werknemers die op tijde-

mensen die werden ontslagen uit een vaste baan. De bevin-

lijke basis werken gemiddeld een beduidend hoger werkloos-

dingen zijn relevant voor ‘kwetsbare groepen’ omdat zij rela-

heidsrisico lopen. Tijdelijke werknemers worden vaker werk-

tief vaak en langdurig met tijdelijk werk te maken krijgen.

loos. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken of voor die

Cijfers

tijdelijke werknemers gecompenseerd wordt door een kortere
Werkzekerheid kan worden gedefinieerd als het

werkloosheidsduur. Uit eerder onderzoek is bekend dat door

houden, vinden of zelf creëren van betaald werk nu en in de

tijdelijk werk de werkloosheidsduren [voor alle werklozen]

toekomst, gebaseerd op het eigen menselijk kapitaal en op

korter worden (De Graaf-Zijl et al, 2004). Ook ‘kwetsbare

goed functionerende arbeidsmarktinstituties (Dekker, 2010).

groepen’ profiteren potentieel van het bestaan van tijdelijke

Werkzekerheid is een breder begrip dan ‘baanzekerheid’, om-

banen als opstap naar vast werk. Veel minder is bekend wat er

dat baanzekerheid – anders dan werkzekerheid – onlosma-

gebeurt wanneer tijdelijk werk geen opstap is. Ons onderzoek

45

TSB_11_10.indd 45

sociaalbestek 10/2011

9/28/2011 6:44:49 AM

Arbeidsmarkt

Meyer (1990) laten zien dat een stijging van de duur van een
werkloosheidsuitkering twee effecten heeft op de kans om
een baan te vinden. Enerzijds maakt een langere uitkering
het aantrekkelijker om nog werkloos te blijven. Anderzijds
wordt het aantrekkelijker om banen te accepteren wanneer
deze gekoppeld zijn aan een substantiële uitkeringsduur na
afloop van die baan.
Er zijn dus drie theoretische effecten van tijdelijk werk op de
duur van de navolgende werkloosheid:
1. Het ‘opzegtermijn’ effect zorgt voor een kortere
werkloosheidsduur;
2. Het recht op een werkloosheidsuitkering zorgt ook voor
Figuur 1- Arbeidsmarktparticipatie van werknemers die 2 jaar daarvoor op een
vast contract werkten, 1986-2000.
Bron: eigen berekeningen auteurs op basis van het OSA arbeidsaanbodpanel
1980-2000.

een langere werkloosheidsduur;
3. Dat aangeboden banen ook weer nieuwe rechten op een
werkloosheidsuitkering met zich meebrengen, maakt
deze banen aantrekkelijker en zorgt voor een kortere

gaat daarom over de uitkomsten (mn de duur van werkloos-

werkloosheidsduur.

heid) voor iemand die werkloos wordt na afloop van een

We veronderstellen dat het gecombineerde effect van de effec-

tijdelijk dienstverband.

ten (1) en (3) groter zijn dan het effect van het recht op een

Theorie

werkloosheidsuitkering (2), dan is de verwachting dat werkIn de socio-economische literatuur wordt de de

loosheidsduren na tijdelijke contracten korter zullen zijn dan

duur van werkloosheid bestudeerd met behulp van het baan-

werkloosheidsduren na vaste contracten.

zoekmodel. In dit model wordt – terecht – aangenomen dat

Deze veronderstelling hebben wij empirisch onderzocht.

werkzoekenden onvolledige informatie hebben over de voor

Daarnaast hebben we in de analyses bekeken of er mogelijk

hen beschikbare banen. Omdat het tijd kost om deze infor-

lange termijn effecten zijn van tijdelijk werk vanuit de notie

matie verzamelen, ontstaat een periode van werkloosheid. In

dat het steeds weer opnieuw zoeken naar werk ‘leereffecten’

het specifieke geval van werkloosheid na tijdelijk werk zijn

heeft.

twee belangrijke verschillen met ‘gewone’ werkloosheid: ten
eerste kan theoretisch worden verondersteld dat juist iemand

Werkloosheidsduren

die tijdelijk werk heeft, al voordat de baan ophoudt, begint

heid kan ontstaan door ontslag uit een vaste baan of door

met zoeken. Het logische gevolg is dan, in theorie, dat men-

de beëindiging van een tijdelijke baan, via een uitzendbu-

sen sneller een baan vinden. Dit effect is vergelijkbaar met

reau of van een contract voor bepaalde tijd. Aan een peri-

de opzegtermijn die met ontslag samenhangt: omdat men-

ode van werkloosheid kan door verschillende oorzaken een

sen al tijdens de opzegtermijn beginnen met zoeken, wordt

eind komen. In ons onderzoek hebben we ons logischerwijs

de werkloosheidsduur (zie voor deze zogenaamde ‘advance

geconcentreerd op periodes van werkloosheid die werden

notice’-benadering Addison and Portugal, 1987, Swaim &

beëindigd doordat de betrokkene weer werk had gevonden.

Podgursky, 1990, Addison and Blackburn, 1995, 1997). Ten

Werkhervatting (vaste baan, tijdelijke baan, eventueel via een

tweede is het zo dat werknemers die tijdelijk werk hadden,

uitzendbureau of werk als zelfstandige) is in het onderzoek

gemiddeld genomen minder rechten hebben opgebouwd

dus het relevante eind van de werkloosheid. Het expireren

op een werkloosheidsuitkering. Uitgaande van een beperkte

van de uitkering of zich terugtrekken van de arbeidsmarkt is

duur van het recht op een werkloosheidsuitkering, wordt

dat niet. Verder zijn in de data periodes van werkloosheid te

verondersteld dat de inspanningen om werk te vinden sa-

vinden, die nog niet zijn afgerond.

menhangen met onder meer de (resterende) duur van de

Met behulp van de duurinformatie in het OSA arbeidsaan-

werkloosheidsuitkering. (zie voor deze ‘beperkte duur’ bena-

bodpanel2 kunnen we complete werkloosheidsduren identifi-

dering: Katz and Meyer (1990)). De resultaten van Katz and

ceren inclusief de status van de voorafgaande baan. Zodoende
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kunnen we werkloosheidsduren vergelijken die zijn ontstaan
respectievelijk na ontslag uit een vaste baan of door beëindiging van tijdelijk werk.

Resultaten

Gemiddeld

zijn werkloosheidsduren na

een tijdelijke baan korter dan na een vaste baan. Na respectievelijk 12 of 24 maanden is 70 procent (45%) van de
mensen die een tijdelijk baan hadden nog werkloos, tegen
75 procent (60%) van de mensen die een vaste baan hadden.
Gemiddeld komen mensen na tijdelijk werk dus sneller aan
de slag. Maar wanneer we corrigeren voor de verschillen in
samenstelling tussen de groepen tijdelijke en vaste werknemers (bijvoorbeeld het feit dat tijdelijke werknemers gemiddeld jonger zijn) lijkt het positieve effect van tijdelijk werk
voornamelijk toe te schrijven aan deze verschillen in individuele kenmerken en dus niet aan het tijdelijke werk zelf.
Wel wordt, voor vrouwen een licht positief effect gevonden
van herhaalde ervaringen met tijdelijk werk. Zij vinden iets
sneller een baan dan vergelijkbare vrouwen die die ervaring
niet hadden.

Discussie

De resultaten van ons onderzoek suggereren

dat verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt door
het creëren van meer tijdelijke banen, er niet voor zorgt dat
de werkloosheidsduren van tijdelijke werknemers korter zijn.
Gekoppeld aan de inherent hogere kans op werkloosheid bij
tijdelijke werknemers is de conclusie dat deze vorm van flexibilisering kan leiden tot het tegengestelde resultaat van wat
een dergelijk arbeidsmarktbeleid beoogt, namelijk hogere
in plaats van lagere werkloosheid: een groter deel van de be-

Tijdelijk werk is voor ‘kwetsbare groepen’ niet automatisch een zegen

roepsbevolking is vaker werkloos en ze zijn dat niet significant korter.
Op basis van dit onderzoek lijkt de belofte van een flexi-

Aanbevelingen

bele arbeidsmarkt: minder baanzekerheid maar meer werk-

flexibele arbeidsmarkt is meer aandacht nodig voor werk-

zekerheid dus een valse. Het gebrek aan baanzekerheid

loosheidspreventie en actieve bevordering van duurzame

van tijdelijk werk wordt gemiddeld niet of nauwelijks

inzetbaarheid en werkzekerheid. Dat kan onder meer door

gecompenseerd door meer werkzekerheid in de zin van een

ondersteuning bij baanzoekactiviteiten tijdens een tijdelijk

kortere werkloosheidsduur. Verder valt te vrezen dat de

contract en kort daarna. Een van de voor de hand liggende

positieve effecten (doorstroom naar vast werk) van tijdelijk

uitkomsten van ons onderzoek was dat er een negatief effect

werk voornamelijk te vinden zijn bij werkenden die toch al

op de kans om werk te vinden is bij mensen die geen zoek-

een gunstige arbeidsmarktpositie hebben en dat de nega-

activiteiten ontplooiden. Ook zouden werkgevers beloond

tieve effecten (vaker werkloos) voornamelijk gelden voor

kunnen worden voor het omzetten van een tijdelijk contract

diegenen met een minder florissant perspectief. Tijdelijk

in een vast contract zodat het minder aantrekkelijk wordt om

werk is dus voor ‘kwetsbare groepen’ niet automatisch een

structureel met tijdelijke contracten te werken. Daarnaast

zegen.

kan worden gedacht aan het terugdringen van het negatieve

Voor (meer) werkzekerheid op een
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Noten
1. Deze belofte is zelfs op Europees niveau geformaliseerd in Richtlijn
1999/70/C (1999).
2. Dit panel wordt op dit moment beheerd door het Sociaal Cultureel
Planbureau en is toegankelijk via DANS/KNAW.
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