
8 DEMOS JAARGANG 36 NUMMER 6

colofon
DEMOS is een uitgave van het 
 Nederlands Interdisciplinair 
 Demografisch Instituut (NIDI).

Redactie  Harry van Dalen, hoofdredacteur
 Nico van Nimwegen, redacteur
 Peter Ekamper, (web)redacteur
 Jaap Oude Mulders, redacteur
 Fanny Janssen (RUG), redacteur

Adres  NIDI/DEMOS
 Postbus 11650
 2502 AR ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 356 52 00
E-mail  demos@nidi.nl
Internet demos.nidi.nl / www.nidi.nl
Abonnementen  gratis

Druk Koninklijke Van der Most
Opmaak www.up-score.nl

DEMOS verschijnt 10 x per jaar 
en wil de kennis en 
meningsvorming over 
bevolkingsvraagstukken 
bevorderen. 

Een abonnement op DEMOS 
is gratis. U kunt uw aanvraag 
indienen via: demos@nidi.nl

Bij gehele of gedeeltelijke 
overname van artikelen 
dient men een volledige 
bronvermelding te gebruiken.
Graag ontvangt de redactie een 
bewijsexemplaar.
De personen op de foto’s komen 
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van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie 
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met de Rijksuniversiteit 
Groningen.
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‘Snowflakes’ worden ze in debatten in de 
media graag denigrerend genoemd, jonge 
Nederlanders die zich beklagen over hun hui-
dige maatschappelijke positie en hun moge-
lijkheden om op eigen benen te gaan staan. 
Anderzijds wordt diezelfde jonge generatie 
regelmatig een gebrek aan realiteitszin ver-
weten. Jongeren zouden lijden aan het ‘Peter-
Pan-syndroom’ en volwassen keuzes het liefst 
zo lang mogelijk uitstellen. Hoe zit het nu wer-
kelijk? Stellen jongeren zich aan? Daar waar 
het hun werkzame leven betreft tonen gege-
vens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) dat er wel degelijk iets aan de hand is. 

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelo-
pen decennia in rap tempo ‘geflexibiliseerd’. 
Tegenwoordig heeft één op de vijf werknemers 
in Nederland een flexibele arbeidsrelatie met 
zijn of haar werkgever. Er is volgens het CBS 
sprake van een flexibele arbeidsrelatie wan-
neer de overeenkomst tussen werknemer en 
werkgever minder baan- en inkomenszeker-
heid biedt dan eentje op basis van een ‘vast’ 
contract. De term ‘flexwerker’ verwijst dus naar 
een tamelijk heterogene groep werknemers die 
ofwel werkzaam zijn op basis van een tijdelijk 
dienstverband (bepaalde duur), als oproep- of 

uitzendkracht of op basis van een dienstver-
band zonder gegarandeerde uren (het 0-uren 
contract). In Nederland zijn het vooral werk-
nemers onder de 35 jaar die werkzaam zijn op 
basis van een flexibele arbeidsovereenkomst. 

Intrede op de arbeidsmarkt was natuurlijk 
altijd al een spannende en onzekere periode in 
de levensloop. En in de meeste gevallen volgt 
na een periode van flexibele arbeidsrelaties 
meer financiële stabiliteit in de vorm van een 
vast dienstverband. Maar bij jongere genera-
ties gebeurt dit wel pas op latere leeftijd dan bij 
de (wat) oudere generaties (zie de figuur). Een 
aanzienlijk deel van hen werkt tot laat in de 
twintig in een flexibel dienstverband. Daarbij 
lijkt voor een bepaalde groep werknemers, met 
name zij die routinematig of lager geschoold 
werk uitvoeren, een flexibel dienstverband de 
nieuwe norm te worden.

In het publieke debat wordt de groei in het aan-
deel jonge flexwerkers soms verklaard vanuit 
het idee dat jonge werknemers behoefte hebben 
aan een andersoortige relatie met hun werkge-
ver. Voor flexibele werknemers ouder dan 25 
lijkt dit argument echter niet op te gaan. Uit 
vragenlijstgegevens van TNO blijkt dat slechts 

Jonge werknemers in een 
flexibele arbeidsmarkt

De start van het werkzame leven verandert. Jonge werknemers hebben 
tot op latere leeftijd een flexibele arbeidsrelatie met hun werkgever. 
Hierdoor genieten zij aan het begin van hun volwassen leven minder 
baan- en inkomenszekerheid dan voorgaande generaties. 

een klein deel van de flexwerkers tussen de 
25-45 jaar flexibiliteit prefereert boven een 
vast contract. Flexwerk heeft voor werk-
nemers een aantal belangrijke nadelen. Zo 
ontvangen flexibel aangestelde werknemers 
gemiddeld minder loon en blijft de groei van 
dit loon achter bij dat van vaste krachten. 
Daarnaast is het voor flexwerkers moeilij-
ker om door te groeien vanuit hun huidige 
functie en wordt er doorgaans minder in 
hen geïnvesteerd als het gaat om training 
en opleiding. Daar waar het hun werkzame 
leven betreft maken die ‘zeurende sneeuw-
vlokjes’ dus eigenlijk wel een goed onder-
bouwd punt.

Lin Rouvroye, NIDI-KNAW en 

Rijksuniversiteit Groningen, 

e-mail: rouvroye@nidi.nl

LITERATUUR:

• Schippers, J. (2019), Jongeren en de arbeidsmarkt 

van (over)morgen. Arnhem: NSvP. 

Aandeel jonge werknemers met een flexibele arbeidsrelatie naar leeftijd, uitgesplitst per geboortecohort

Bron: CBS, Statline.

0

90

80

70

60

50

40

30

20

10

15 17 19 21 23 25

Leeftijd (in jaren)

27 29 31 33 35

%

1960 tot 1965 1965 tot 1970 1970 tot 1975 1975 tot 1980

1980 tot 1985 1985 tot 1990 1990 tot 1995 1995 tot 2000




