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echter bijzonder weinig goed ge-

docu m enteerd wetenscha p p elijk  

onderzoek .

In het W S E  ra p p ort v a n T ielens &  

H errem a ns (2 0 0 9 ) bieden we a a n 

de ha nd v a n descrip tiev e a na ly ses 

nieu we inzichten ov er de k a ra k te-

ristiek en v a n de eerste job en het 

v erv olg v a n het a rbeidsm a rk ttra -

ject. D e a na ly ses k a deren binnen 

de them a tische boordta bel ov er 

jongeren op  de a rbeidsm a rk t (zie 

schem a ) die ontwik k eld werd door 

het S teu np u nt W S E . D e boordta bel 

‘jongeren op  de a rbeidsm a rk t’ k a n 

geha nteerd worden a ls instru m ent v oor de m oni-

toring v a n de a rbeidsm a rk tintrede v a n jongeren en 

het v erv olg v a n de loop ba a n. E en eerste ra p p ort in 

dit k a der (S tev ens, 2 0 0 9 ) stelde v oora l de tra nsitie 

onderwijs –  a rbeidsm a rk t centra a l, na a st a na ly ses 

ov er de eerste job in een E u rop ees v ergelijk end 

p ersp ectief.

S chem a tisch ov erzicht B oordta bel Jongeren (B ron: 

S teu np u nt W S E )

1. Transitie onderwijs-arbeidsm arkt

2.  Eerste job

3.  Vervolg arbeidsm arkttraject

Duurzam e arbeidsm arktintegratie

Onderw ijs

Inleiding

D a t het dip lom a  een grote im p a ct heeft op  de k a n-

sen bij de a rbeidsm a rk tintrede en v oor het v erv olg 

v a n de loop ba a n sta a t bu iten k ijf. T och is niet en-

k el scholing of onderwijsniv ea u  bep a lend v oor 

de loop ba a n. O ok  de k a ra k teristiek en v a n de a r-

beidsm a rk tintrede zelf k u nnen een im p a ct hebben 

op  het v erdere ca rriè rev erloop . D e m eeste stu dies 

lijk en elk a a r te v inden in de conclu sie da t het a a n-

v a a rden v a n een tijdelijk e job de k a ns op  door-

stroom  na a r een du u rza m e betrek k ing v erhoogt in 

v ergelijk ing m et een situ a tie v a n blijv ende werk -

loosheid (C ock x , 2 0 0 8 ; G ö bel &  V erhofsta dt, 2 0 0 8 ). 

O ok  heel wa t jongeren die een u itzendjob a a nv a a r-

den, k u nnen zich v erwa chten a a n een op wa a rtse 

ca rriè resp rong, het zogena a m de sp ringp la nk effect 

(B ooghm a ns e.a ., 2 0 0 8 ). O v er het te v erwa chten 

a rbeidsm a rk ttra ject bij v erschillende soorten v a n 

intredejobs (v oltijds v ersu s deeltijds, u itzend v ersu s 

regu lier, la a gbeta a ld v ersu s hoogbeta a ld) besta a t 

Als uitzendkracht begonnen, is half 

gewonnen
Loopbaanverloop van schoolverlaters tijdens het eerste werkjaar

In dit artikel belichten we de karakteristieken van de eerste job 

van schoolverlaters en gaan we na wat de im pact is van de in-

tredejob op het vervolg van het arbeidsm arkttraject. Voor ver-

schillende soorten van intredejobs bekijken we tijdens het eerste 

loopbaanjaar de kans om  ononderbroken aan het werk te zijn of 

terug te strom en naar een niet-werkende situatie. Voor laagbe-

taalde intredejobs kijken we vervolgens naar de kans om  op te 

klim m en naar een hogere loonklasse. Een opvallende vaststelling 

in dit kader is dat schoolverlaters die ingetreden zijn in een laag-

betaalde uitzendjob een grotere kans hebben op een opwaartse 

loonm obiliteit dan andere intredestatuten.
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In dit artikel geven we een overzicht van de voor-

naamste gegevens inzake de socio-economische 

mobiliteit en de loonmobiliteit tijdens het eerste 

werkjaar na intrede.

De eerste job: definities en 
onderzoekspopulatie

Om de eerste job van schoolverlaters in kaart te 

brengen, maken we gebruik van panelgegevens 

uit het Datawarehouse A rbeidsmarkt en Sociale 

Bescherming (A M &SB). Omdat het op basis van 

het Datawarehouse A M &SB niet mogelijk is om de 

status van studenten, schoolverlaters of arbeids-

marktintreders zuiver af te bakenen, definië ren we 

schoolverlaters in de eerste job als jongeren tussen 

15  en 24  jaar die (minstens) zes kwartalen na me-

kaar niet-werkend waren en vervolgens ingetreden 

zijn in een job. A ls referentiekwartaal voor onze 

analyses nemen we het vierde kwartaal van 2005 . 

Dit is het meest recente analysejaar dat eveneens 

toelaat om de jongeren een jaar lang op te vol-

gen en aldus het eerste loopbaanjaar in kaart te 

brengen. Concreet bekijken we de groep jongeren 

van 15  tot 24  jaar die werkend waren in het vierde 

kwartaal van 2005  en die vanaf het tweede kwar-

taal 2004  tot en met het derde kwartaal van 2005  

(zes vorige kwartalen) niet-werkend waren. Op die 

manier benaderen we de groep schoolverlaters die 

in het vierde kwartaal van 2005  in hun eerste job 

werkzaam waren.1

Cruciaal in deze definitie is het onderscheid tus-

sen werkenden en niet-werkenden. De jongeren 

die werken in een Individuele Beroepsopleiding 

(IBO) of in een L eerlingenstatuut (industrieel leer-

lingenwezen) beschouwen we ook als werkenden, 

aangezien het hier om opleidingen ‘on the job’ gaat 

die doorgaans overgaan in een reguliere job. De 

jongeren die met een studentencontract werken en 

de jongeren die een betaalde job hebben é n te-

gelijkertijd nog recht openen op kinderbijslag, be-

schouwen we niet als werkenden omdat ze kleine 

jobs met een beperkt inkomen innemen.

Hanteren we deze definitie dan krijgen we een po-

pulatie van 24 198 schoolverlaters werkend in hun 

eerste job. In totaal waren er in het vierde kwar-

taal van 2005  205 93 3  jongeren tussen 15  en 24  

jaar aan het werk, inclusief de 24 198 werkende 

schoolverlaters. De werkende schoolverlaters ver-

tegenwoordigden volgens deze definitie 11,8%  van 

alle werkende jongeren. Gemiddeld was de man-

nelijke schoolverlater 20,9 jaar in zijn eerste job, 

terwijl dat bij de vrouwen 21,4  jaar was.

Van de 24 198 schoolverlaters die intraden in hun 

eerste job kwam bijna de helft (4 5 ,5 % ) terecht in 

een reguliere voltijdse job en iets meer dan een 

vijfde (22,5 % ) in een regulier deeltijdse job. M et 

deze twee categorieë n omvatten we de arbeids-

overeenkomsten voor onbepaalde tijd, voor be-

paalde tijd, voor een duidelijk omschreven werk 

en de vervangingsovereenkomsten.2 De arbeids-

overeenkomsten voor uitzendarbeid worden in een 

afzonderlijke categorie behandeld. Bijna een kwart 

(24 % ) betrok een eerste job in een uitzendstatuut. 

Slechts 5 %  van de schoolverlaters begon als zelf-

standige en een kleine minderheid stroomde in via 

een IBO, een L eerlingenstatuut of een activerings-

maatregel.

Tabel 1.

Schoolverlaters in de eerste job, naar statuut (Vlaam s 

Gewest, 31 decem ber 2005)

(n) (% )

Regulier voltijds 11 000 45,5

Regulier deeltijds 5 434 22,5

Uitzendjob 5 803 24,0

IBO/Leerlingstatuut 546 2,3

Activering 253 1,0

Zelfstandig 1 162 4,8

Totaal 24 198 100

Bron: Datawarehouse AM &SB bij de KSZ (Bewerking Steun-

punt WSE)

Vervolg van het arbeidsm arkttraject

In wat volgt gaan we na in welk arbeidsmarktsta-

tuut schoolverlaters zich bevonden een jaar na in-

trede in hun eerste job.

De vetgedrukte cijfers geven per statuut aan welk 

aandeel van de jongeren zich een jaar later in het-

zelfde arbeidsmarktstatuut bevond. Gemiddeld zat 

5 6 ,2%  van de ingetreden schoolverlaters een jaar 

na intrede in hetzelfde statuut als bij intrede (cijfer 

niet in tabel).
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Van de 11 000 schoolverlaters die ingetreden zijn 

in een regulier voltijds contract was 80,5% een jaar 

later nog steeds voltijds werkend met een regulier 

contract. Een heel klein deel van hen werkte een 

jaar later in een reguliere deeltijdse job (5,6%). Z o-

wat een op de tien van hen was een jaar later niet 

meer aan het werk en was ofwel werkloos (3,7 %) 

ofwel niet-beroepsactief (6,2%).

Van de schoolverlaters die in een reguliere deel-

tijdse baan startten, was een jaar later 48,9% nog 

in hetzelfde statuut werkzaam. Een vierde (23,9%) 

was een jaar later regulier voltijds werkend en een 

vijfde was niet meer werkend (5,9% is werkloos en 

14,6% is niet-beroepsactief).

Van de schoolverlatende uitzendkrachten werkte 

een jaar later nog 17 ,1% in een uitzendstatuut, 

maar zowat de helft (52,4%) was aan de slag in 

een reguliere voltijdse baan. Voor zowat de helft 

van de schoolverlaters in een uitzendstatuut was 

deze uitzendjob dus een opstap naar een voltijds 

reguliere baan. Daarnaast was 6,4% doorgestroomd 

naar een reguliere deeltijdse job, en 0,7 % naar een 

zelfstandigenstatuut. Meer dan een vijfde was niet 

meer aan het werk (6,9% werkloos en 15,1% niet-

beroepsactief).

De schoolverlaters die startten in een IBO, Leerlin-

genstatuut of activeringsmaatregel vertoonden naar 

verwachting een hoge mate van mobiliteit. Slechts 

Tabel 2.

Arbeidsmarktstatuut van schoolverlaters één jaar na intrede in de eerste job (Vlaams Gewest; 31 december 2005-

2006)

(%) 31/12/2006

31/12/2005 Regulier

voltijds

Regulier

deeltijds

U itzend-

statuut

IBO/

Leerling

Active-

ring

Zelf-

standig

W erk-

loos

N iet-

actief

Totaal Totaal 

(n)

Regulier voltijds 80,5 5,6 2,8 0,4 0,1 0,8 3,7 6,2 100 11 000

Regulier 

deeltijds

23,9 48,9 4,2 0,8 0,2 1,4 5,9 14,6 100 5 434

Uitzendstatuut 52,4 6,4 17,1 1,2 0,2 0,7 6,9 15,1 100 5 803

IBO/Leerling 24,4 7,5 6,8 20,0 3,8 0,9 14,5 22,2 100 546

Activering 33,2 12,6 4,0 2,0 18,6 1,2 19,8 8,7 100 253

Zelfstandig 8,7 3,6 1,3 0,2 0,0 81,3 0,8 4,1 100 1 162

Bron: Datawarehouse AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE)

Tabel 3.

Socio-economische mobiliteit van de schoolverlaters tijdens het eerste werkjaar (Vlaams Gewest; 31 december 

2005-2006)

(%) 31/12/2006

31/12/2005 N iet

w erkend

W erkend en tussentijds

niet-w erkend

Altijd

w erkend

Totaal

Totaal 15,7 11,6 72,7 100

Regulier voltijds 9,9 6,6 83,6 100

Regulier deeltijds 20,6 14,4 65,1 100

Uitzendjob 22,0 19,2 58,8 100

IBO/Leerlingenstatuut 36,6 17,0 46,3 100

Activering 28,5 8,7 62,8 100

Zelfstandig 4,9 5,7 89,4 100

Bron: Datawarehouse AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE)
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ongeveer een vijfde van hen was een jaar later nog 

in hetzelfde statuut werkzaam. Ongeveer vier op 

de tien intreders in IBO/leerlingenstatuut stroom-

den door naar een ander werkend statuut (regu-

liere job, zelfstandige activiteit of uitzendjob), bij de 

intreders via een activeringsmaatregel waren er dat 

vijf op de tien. De rest was na een jaar werkloos of 

niet-beroepsactief.

Schoolverlaters die hun loopbaan zijn gestart als 

zelfstandige waren zeer stabiel: 81,3% van hen was 

een jaar later nog steeds zelfstandig.

In tabel 3 kijken we naar de arbeidsmarktpositie 

op elke laatste kwartaaldag van het eerste werkjaar. 

Hierbij onderscheiden we drie posities: 1) de eerste 

groep zijn de jongeren die een jaar na de intrede 

in de eerste job (op 31 december 2006) niet meer 

werkten, 2) de tweede groep zijn de jongeren die 

op 31 december 2006 wel nog werkten, maar die 

in minstens één van de tussenliggende kwartalen 

niet-werkend zijn geweest, 3) de derde groep zijn 

de jongeren die op 31 december 2006 nog steeds 

werkten en die in alle tussenliggende kwartalen 

ook werkend waren.

In totaal was 15,7% van de ingetreden schoolver-

laters een jaar na intrede niet meer werkend. Er 

zijn echter aanzienlijke verschillen naar gelang het 

statuut van intrede. De laagste kans om na een 

jaar niet-werkend te zijn, hadden de schoolver-

laters die zijn ingetreden in een zelfstandigensta-

tuut (4,9%) of een reguliere voltijdse job (9,9%). 

Bij de jongeren die ingetreden zijn in een regu-

liere deeltijdse job (20,6%) of een uitzendstatuut 

(22%) liep dat reeds op tot ongeveer een vijfde. 

Schoolverlaters die hun loopbaan begonnen in 

een IBO, Leerlingenstatuut (36,6%) of via een acti-

veringsmaatregel (28,5%) liepen echter het groot-

ste risico om na een jaar in een niet-werkend sta-

tuut terecht te komen. Ongeveer drie op de tien 

van hen was niet meer aan het werk na een jaar. 

Op basis van deze cijfers kunnen we stellen dat 

de schoolverlaters in een IBO/Leerlingenstatuut 

relatief het zwakst stonden in vergelijking met 

de andere intredestatuten. Een recente studie van 

Bollens & Heylen (2009) toonde echter aan dat 

de deelnemers aan een Individuele Beroepsoplei-

ding gemiddeld gezien wel beter scoren dan een 

vergelijkingsgroep van w erkz oekenden die geen 

IBO volgden.

Iets meer dan één op de tien (11,6%) van de school-

verlaters had een jaar later weliswaar opnieuw een 

job, maar was tussentijds niet-werkend geweest. 

We zien opnieuw dat schoolverlaters in een IBO/

leerlingenstatuut (17%), in een uitzendjob (19,2%) 

of in een reguliere deeltijdse job (14,4%) een grote-

re kans hadden om tussentijds in een niet-werkend 

statuut terecht te komen.

Het grootste deel van de ingetreden schoolverlaters 

was een jaar later dus ook aan het werk. 72,7% 

was zelfs ononderbroken aan het werk tijdens het 

eerste werkjaar, al betekende dat niet steeds bij de-

zelfde werkgever. De schoolverlaters die intraden

in een reguliere voltijdse baan of in een zelfstandi-

genstatuut hadden de grootste kans om ononder-

broken aan het werk te zijn (respectievelijk 83,6% 

en 89,4%), terwijl jongeren in een IBO of leerlin-

genstatuut hier het slechtst scoorden (46,3%). Ook 

bij schoolverlaters die intraden in een deeltijdse job 

was slechts 65,1% een jaar lang ononderbroken aan 

het werk.

Opwaartse loonmobiliteit

In deze paragraaf bundelen we de belangrijkste 

vaststellingen inzake laagbetaalde intredejobs en 

opwaartse loonmobiliteit en vergelijken we de 

Vlaamse prestaties met de andere gewesten. De 

analyses hebben betrekking op de schoolverlaters 

die ingetreden zijn in een laagbetaalde loontrek-

kende job3 (<  80 €  bruto per dag) én die één jaar 

later ook als loontrekkende aan de slag waren. We 

gaan na of deze jongeren er in geslaagd zijn om 

tijdens het eerste werkjaar door te stromen naar een 

hogere dagloonklasse. In dat geval spreken we van 

opwaartse loonmobiliteit.4 Het loon dat we han-

teren, is het brutoloon per dag exclusief premies, 

vakantiegeld, eindejaarspremie en dergelijke. Alle 

lonen worden omgerekend naar een voltijds dag-

loon zodat het arbeidsvolume (deeltijdarbeid) geen 

invloed heeft op de loonklassen.

F iguur 1 toont dat er een aanzienlijke loonkloof be-

staat tussen de intredestatuten onderling. Hiervoor 

bekijken we het aandeel schoolverlaters dat inge-

treden is in de eerste job met een brutoloonklasse 

kleiner dan 8 0 €  p er dag. De kans – of het risico 

– om de arbeidsmarkt te betreden in deze laag-

ste dagloonklasse was veruit het kleinst bij regulier 
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voltijdse intredejobs. Per honderd Vlaamse school-

verlaters die ingetreden zijn in een regulier voltijdse 

job kwamen er iets meer dan veertig in de laagste 

dagloonklasse terecht (41,9%). Het relatieve belang 

van de laagste dagloonklasse bij intrede gaat ver-

volgens in stijgende lijn, van regulier deeltijdse 

jobs, over uitzendjobs, naar activeringsmaatregelen. 

Liefst vier vijfde van alle Vlaamse schoolverlaters 

Figuur 1.

Aandeel schoolverlaters met een laagbetaalde intredejob (< 80 € bruto per dag) en opwaartse loonmobiliteit 

(Vlaams Gewest; 31 december 2005-2006)

Regulier voltijds Regulier deeltijds Uitzendjob Activering
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30,0

20,0
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0,0

Laagbetaalde intredejobs

Opwaartse loonm obiliteit

Opwaartse loonmobiliteit: schoolverlaters die ingetreden zijn in een laagbetaalde loontrekkende job (< 80 € bruto per dag) 

en die één jaar later werkzaam zijn in een hogere loonklasse.

Bron: Datawarehouse AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE)

Figuur 2.

Opwaartse loonmobiliteit voor schoolverlaters in een laagbetaalde intredejob die wel of geen doorstroom kenden 

naar een regulier voltijdse job (Vlaams Gewest; 31 december 2005-2006)
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Opwaartse loonmobiliteit: schoolverlaters die ingetreden zijn in een laagbetaalde loontrekkende job (< 80 € bruto per dag) 

en die één jaar later werkzaam zijn in een hogere loonklasse.

Bron: Datawarehouse AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE)
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die startten in een activeringsmaatregel, begon de 

carrière met minder dan 80 € bruto per dag (80,9%). 

De cijfers tonen dat het risico op een laagbetaalde

job bijna twee keer zo hoog was voor intreders in 

een activeringsmaatregel dan voor intreders in een 

regulier voltijdse job.

K ijken we in figuur 1 een jaar verder, dan blijkt dat 

de loonkloof tussen de statuten groter geworden 

is. Zo blijkt de kans om door te stromen naar een 

hogere loonklasse twee keer groter voor Vlaamse 

schoolverlaters met een regulier voltijdse intredejob 

(40%) dan voor schoolverlaters in een activerings-

maatregel (20,8%). Ook bij de laagbetaalde deel-

tijdse jobs was het perspectief op doorstroom naar 

een hogere loonklasse tijdens het eerste werkjaar 

relatief beperkt (24,5%).

Opvallend is wel dat de intreders via laagbetaalde 

uitzendjobs de grootste kans hadden op een op-

waartse loonmobiliteit. De helft van deze school-

verlaters (50,6%) slaagde er in om binnen het jaar 

door te stromen naar een hogere loonklasse. Deze 

vaststelling is in grote mate te verklaren doordat 

heel wat intreders in een uitzendjob binnen het jaar 

doorstroomden naar een regulier voltijdse baan 

(zie hoger), een transitie die vaak gepaard gaat met 

doorstroom naar een hogere loonklasse (figuur 2). 

Jonge uitzendkrachten die doorstroomden naar een 

regulier voltijdse job hadden veel meer kans op een 

loonstijging (58,9%) dan diegenen die niet transfe-

reerden naar regulier voltijds werk (33,6%).

Figuur 2 toont dat dit eveneens van toepassing 

was voor de schoolverlaters die ingetreden zijn in 

een laagbetaalde reguliere deeltijdse job of active-

ringsjob. In het geval dat deze schoolverlaters niet

doorstroomden naar een regulier voltijdse job, was 

de kans op een opwaartse loonmobiliteit minimaal 

(18,1% bij regulier deeltijds en 10,1% bij activering).

Voor een intergewestelijke vergelijking tellen we 

alle statuten samen en bekijken we het globale be-

lang van laagbetaalde intredejobs en de kans op 

opwaartse loonmobiliteit. Het aandeel schoolver-

laters dat startte in de laagste dagloonklasse was 

met 54,1% beduidend lager in Vlaanderen dan in 

de andere gewesten. Dit geldt eveneens voor de 

verschillende statuten afzonderlijk, al blijft het ver-

schil voor uitzendjobs redelijk beperkt. Vervolgens 

zien we ook dat de opwaartse loonmobiliteit het 

hoogst was in het Vlaams Gewest. 39,1% van de 

Vlaamse schoolverlaters die startten in een laagbe-

taalde job, realiseerde binnen het eerste werkjaar 

Figuur 3.

Aandeel schoolverlaters met een laagbetaalde intredejob (< 80 € bruto per dag) en opwaartse loonmobiliteit 

(gewesten; 31 december 2005-2006)
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Opwaartse loonmobiliteit: schoolverlaters die ingetreden zijn in een laagbetaalde loontrekkende job (< 80 € bruto per dag) 

en die één jaar later werkzaam zijn in een hogere loonklasse.

Bron: Datawarehouse AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE)
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een loonstijging, tegenover 30,7% in Wallonië en 

27,2% in Brussel. De intergewestelijke loonkloof in 

de eerste job werd met andere woorden uitvergroot 

tijdens het eerste werkjaar. Dit kan deels verklaard 

worden vanuit de vaststelling dat schoolverlaters 

die in het Waals en Brussels Gewest in een uitzend-

job ingetreden zijn een beduidend lagere kans heb-

ben om tijdens het eerste werkjaar door te stromen 

naar een regulier voltijdse job. Deze doorstroom 

versterkt immers de kans op een loonstijging, aan-

gezien het reguliere segment een gemiddeld ho-

gere verloning kent.

Conclusie

Dat heel wat jongeren die een uitzendjob aanvaar-

den zich kunnen verwachten aan een opwaartse 

carrièresprong, werd eerder al beschreven. Deze 

vaststelling werd ook bevestigd in onze analyses 

aangaande de eerste job van schoolverlaters. Voor 

zowat de helft van de schoolverlaters in een uit-

zendstatuut (52,4%) was deze uitzendjob een opstap 

naar een voltijds reguliere baan. Een bijkomende 

vaststelling is dat schoolverlaters die ingetreden zijn 

in laagbetaalde uitzendjobs een grotere kans had-

den op een opwaartse loonmobiliteit in vergelijking 

met de andere statuten (regulier voltijds, regulier 

deeltijds, activering). De helft van deze school-

verlaters (50,6%) slaagde er in om binnen het jaar 

door te stromen naar een hogere loonklasse. Deze 

resultaten lijken te bevestigen dat ook intrede in 

laagbetaalde uitzendjobs mogelijkheden biedt voor 

een kansrijk carrièreverloop met opwaartse loon-

mobiliteit. Deze vaststelling is in grote mate te ver-

klaren doordat heel wat intreders in een uitzendjob 

binnen het jaar doorstroomden naar een regulier 

voltijdse baan, een transitie die vaak gepaard ging 

met doorstroom naar een hogere loonklasse.

Wim Herremans

Maarten Tielens

Steunpunt WSE

Noten

1. De idee is om op basis van de beschikbare gegevens een 

populatie af te bakenen die zo dicht mogelijk de groep 

‘schoolverlaters in de eerste job’ benadert. Strikt genomen 

is het immers niet mogelijk om de schoolverlaters zuiver 

af te bakenen omdat we geen gegevens hebben over het al 

dan niet volgen van onderwijs, noch over de inschrijving 

als werkzoekende in wachttijd.

2. De databank laat niet toe om een onderscheid te maken 

tussen deze types van arbeidsovereenkomsten.

3. Van jongeren in een IBO, Leerlingstatuut of zelfstandigen-

statuut hebben we geen loongegevens. Zij worden in deze 

analyse niet weerhouden.

4. Het is belangrijk om op te merken dat we spreken over een 

opwaartse of neerwaartse mobiliteit m.b.t. de loonklasse, 

het gaat niet om een effectieve loonsverhoging of –verla-

ging. Iemand die van 81 euro bruto per dag naar 99 euro 

bruto per dag gaat wordt in deze analyse niet als ‘loonmo-

biel’ beschouwd, terwijl iemand die van 99 euro bruto per 

dag naar 101 euro bruto per dag gaat wel als ‘loonmobiel’ 

wordt beschouwd. Het gaat dus strictu senso over over-

gangen tussen loonklassen. Toch laat deze analyse wel toe 

om enkele globale trends te onderkennen.
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