
De arbeidsmarkt en migratie
erik.henderickx@uantwerpen.be



© UCSIA 2020 (UAntwerpen)



1973
Dus geen recent vraagstuk

voor de wetenschap! 
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Sociologische 
realiteit

• Het aandeel van aanbieders van arbeid 
(beroepsbevolking) met een 
migratieachtergrond is stijgend. 

• 16 % beroepsbevolking 
• 50 % aangroei arbeidsaanbod

• Sociaaleconomische positie ‘migranten’ 
problematisch

• Lagere 
werkgelegenheidsparticpatie

• Hoger werkloosheidsrisico
• Hoger risico armoede

• Ondanks 
• Activerend arbeidsmarktbeleid
• Mismatch vraag en aanbod
• Context verouderende bevolking en 

betaalbaarheid verzorgingsstaat 
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Belang longitudinale gegevens loopbanen: duur, het 
inkomen en de werkintensiteit (tijdsregime)



Work organization 
(meso / micro)

Labor market 
(macro / region)

Industrial relations 
(micro, meso, macro)

MACRO CONTEXT (external environment, VUCA)
(World)economy (neoliberalism, financial crisis (2008), globalisation, EU (Brexit?),

emerging countries , stockmarkets (shareholders), social demography (aging, migration, 
scolarisation, feminisation, discoloration labor market…), political developments, 

technologal innovations (paradigm 4.0), institutitutions (‘path dependency’), consumer
markets, ‘sustainability’ (climat crisis …) …

(National) socio-economic system

Economic 
configuration

Institutions 
(law …)

Welfare state 
type

Labor order 
(macro) 
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Het arbeidsbestel en arbeidsmarkt

Arbeidsorganisatie 
(meso / micro) 

Arbeidsverhoudingen
(micro, meso, macro)

Arbeidsbestel 
(macro) 

De drie arena’s van het arbeidsbestel zijn sociologisch nauw met elkaar verbonden
© UCSIA 2020 (UAntwerpen)

Arbeidsmarkt 
(macro/meso)



Definitie arbeidsmarkt

• “… een markt, dus een plaats waar vraag en aanbod van arbeid worden geruild tegen een 
bepaalde prijs (een beloning dus, niet alleen in geld)” (Mok, 2011, p. 248). 

• “… a system or arena for hiring labor power, whereas working life stands for all activities 
covered by the notion of gainful employment, including those of the self-employed without 
employees” (no employment relationship)” (Furäker, 2005: …). 

• “The arenas in which workers exchange their labour power in return for wages, status and 
other job rewards” (Kalleberg, 1979: 351). 

• “Het totaal van ruil- en onderhandelingsprocessen tussen de vragers en de aanbieders van 
arbeidsvermogen (object) en de daarmee samenhangende regels en institutionele
arrangementen. 
• Daardoor zorgt een arbeidsmarkt zowel voor de allocatie als voor de prijsvorming van 

arbeid (sociologische functies)” (Van Hoof, 1987: 16). 
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De arbeidsmarkt 
Een (denkbeeldige/virtuele) plaats, waar 
vragers naar arbeid en aanbieders van 
arbeid elkaar ‘ontmoeten’ en tot sociale 

interactie (kunnen) komen. 

Individuele werkgevers en 
werknemers

Collectieve actoren
• Belangenorganisaties 

• Werknemers (vakbonden)
• Collectieve vertegenwoordigers 

werkgevers 
• Overheden 

• Nationale, regionale, supranationale

Interveniërende rol (institutionalisering) 
via arbeidsverhoudingen (macht)

Bv. minimumloon 

Geheel van ruil- en onderhandelingsprocessen

Kernfuncties
• Allocatie (verdelingsprocessen)
• Prijsvorming  



Wel een ‘echte’ markt?
Neen, een bijzondere markt 

Vandaag platformeconomie 
(‘verubering’)

Efficiëntieargument
Arbeidsmarkt is in hoge mate 

geïnstitutionaliseerd (geregeld)
Geen ‘competitief
marktevenwicht’  

Billijkheidsargument
Prijsvormingsfunctie, wat is een 
rechtvaardige verdeling van de 

gerealiseerde meerwaarde?
‘Sociaal compromis’

Beleidsfalen
Bijzondere machtspositie die 

sommige groepen werknemers/  
werkgevers kunnen opbouwen 
omdat ze een maatschappelijk 

belangrijke rol vervullen (specifieke 
competenties) of goed 
‘georganiseerd’ zijn als

belangengroep. 

Geen klassieke markt
Tegengestelde belangen en 

ongelijke machtspositie
Een ‘belofte’ of 

‘huurovereenkomst’

Optimalisering van de arbeidsmarkt: via instituties© UCSIA 2020 (UAntwerpen)



Strands of 
thought?

(Neo)klassieke
benadering 

Normatieve 
benadering

Institutionele 
benadering 

(segmentatie)

TLM theorie
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(Neo)klassieke benadering (1)

Hypothesen
• Volledige concurrentie (iedereen werk, elke 

vacature ingevuld)
• Volledige arbeidsmarktinformatie 
• Rationeel handelen (eigen nutsmaximalisatie) 
• Hayekiaanse marktwerking is een

‘spontaneous order’: de  uitkomsten worden
enkel bereikt door intenties die gekozen
worden door de actoren binnen het speelveld

Hoogte 
loon 

Bezette 
arbeidsplaatsen 

Vraag 
Marginale 

productiviteit 

Aanbod 
• Menselijk kapitaal 
• Arbeid versus vrije 

tijd

Evenwichtsloon 

Tijdelijk 
evenwicht 

Bij lage lonen zijn minder 
mensen bereid om een baan 

aan te nemen

Bij lage lonen wordt veel 
arbeid gevraagd door 

werkgevers
© UCSIA 2020 (UAntwerpen)
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(Neo)klassieke benadering 
(1)

Problematische 
arbeidsmarktintegratie migranten? 
• Oorzaak ligt bij aanbod (niet de 

‘vraag’)
• Minimumlonen, hoge belastingsdruk, 

wetgeving arbeidsbescherming, 
beperkingen arbeidsmarktmobiliteit, 
intrenationale loonconcurrentie 
(globalisering), mismatch 
competenties vraag en aanbod … 

• Flexibilisering arbeidsmarkt  
• Lonen moeten dalen zodat de vraag

naar arbeid aantrekt en werkloosheid
daalt. 

• De loondaling stopt als er een
structureel evenwicht bereikt is. 

Hoogte 
loon 

Bezette 
arbeidsplaatsen 

Vraag 
Marginale 

productiviteit 

Aanbod 
• Menselijk kapitaal 
• Arbeid versus vrije 

tijd

Evenwichtsloon 

Tijdelijk 
evenwicht 

Bij lage lonen zijn minder 
mensen bereid om een baan 

aan te nemen

Bij lage lonen wordt veel 
arbeid gevraagd door 

werkgevers
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Human capital theory
Correctie op neoklassieke theorieGary Becker

(1930-2014)

Mensen zijn op 
verschillende wijze –
en in verschillende
mate – productief 

(productiviteit)

Gevolg:  sommigen 
kunnen betere 

arbeidsvoorwaarden 
bedingen.

Tussenschotten
arbeidsmarkt 

(segmentatie)

Verschillen 
• ‘Gecertificeerde 

vaardigheden’
• Ervaring 

Aanbod & vraag niet 
homogeen

• Samenhang 
competenties en 
productiviteit

• Leren = investering
• Sociaal kapitaal, 

moreel kapitaal, 
menselijk kapitaal… 

Verschillen naar 
beloning (toplonen en 

bonussen)

Problematische 
arbeidsmarktintegratie 
migranten?
• De zwakkere 

arbeidsmarktposities mensen 
met migratieachtergrond wordt 
vaak toegeschreven aan een 
lager niveau van menselijk 
kapitaal. 

• Belang taal (veiligheid, 
communicatie ….)

• Vraagstuk schoolverlaters 
zonder diploma

• … 
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Opleiding
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Normatieve benaderingen (2)
De ‘vrije marktwerking’ (arbeidseconomie) is niet meer dan een normatieve uitspraak over 

het speelveld en de spelregels van ‘de’ institutie arbeidsmarkt.

Inzichten arbeidsmarktsociologie
• Naast de economische wetten (vraag en aanbod) wordt

arbeidsmarktgedrag van actoren bepaald door: 

• Sociale netwerken (sociale banden, 
machtsrelaties)

• Sociale normen (ongeschreven waarden, 
normen en praktijken)

= OOK bepalend voor dynamiek arbeidsmarkt
• Vooral oppervlakkige contacten (‘weak ties’) zijn 

relevant voor het vinden van werk of het vinden 
geschikte werknemers. Daarbij is ‘vertrouwen’ van 
erg groot belang: arbeidsmarkttransacties hebben 
namelijk – wanneer ze resulteren in een 
arbeidsrelatie – gevolgen in een nabije en verre 
toekomst.
Mark Granovetter

(1943- ….)
Economisch socioloog © UCSIA 2020 (UAntwerpen)



Normatieve benaderingen (2)
De ‘vrije marktwerking’ (arbeidseconomie) is niet meer dan een normatieve uitspraak over 

het speelveld en de spelregels van ‘de’ institutie arbeidsmarkt.

Inzichten arbeidsmarktsociologie
• Naast de economische wetten (vraag en aanbod) wordt

arbeidsmarktgedrag van actoren bepaald door: 

• Sociale netwerken (sociale banden, 
machtsrelaties)

• Sociale normen (ongeschreven waarden, 
normen en praktijken)

= OOK bepalend voor dynamiek arbeidsmarkt
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relevant voor het vinden van werk of het vinden 
geschikte werknemers. Daarbij is ‘vertrouwen’ van 
erg groot belang: arbeidsmarkttransacties hebben 
namelijk – wanneer ze resulteren in een 
arbeidsrelatie – gevolgen in een nabije en verre 
toekomst.
Mark Granovetter

(1943- ….)
Economisch socioloog

Institutionalisering sociale netwerken en 
normen
• Toewijzen individuele kandidaatwerknemers aan 

individuele arbeidsplaatsen
• Bepalen welke jobs geschikt zijn voor welke

sociale groepen – en bepalen dus ook waarom 
bepaalde sociale groepen 
ondervertegenwoordigd zijn in bepaalde 
beroepen of sectoren.
• Ongeschreven praktijken of gewoontes of 

formele normen
• ‘Mannelijke’ of ‘vrouwelijke’ beroepen 

(gender)
• Filippijnse matrozen op de internationale 

koopvaardijschepen
• Niet-Europese vrouwelijke migranten

en poetswerk (dienstencheques)
• ‘Statistische discriminatie’ (segmentering)
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Statistische discriminatie
Dit karikatuur laat duidelijk de relatie tussen de 
werkgever en de allochtone werknemer -
kandidaat zien, waarbij de allochtoon probeert 
zijn uiterlijk en naam te veranderen om maar 
door de selectieprocedure te geraken. 
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Institutionele benadering (3)
• Relaties & transacties arbeidsmarkt 

(vooral) vastgelegd in instituties, 
spelregels en machtsverhouidingen.

• Procedures die deel uitmaken van het 
‘apparaat’ van de collectieve 
arbeidsverhoudingen (institutie)
• Afspraken en procedures (spelregels) 

tussen de centrale actoren die 
marktwerking ‘reguleren’
• Miminimumlonen, regime 

ontslagbescherming… type 
welvaartstaat

• =  ‘Het speelveld van de markt’
• Arbeidssociologie

• Tussenschotten of segmenten op de arena 
‘arbeidsmarkt’ (‘balkanisering’)

• Criteria: onder andere diploma’s, vakkennis, 
werkervaring, sociale afkomst (migratie?) of 
bepaalde karaktereigenschappen

Arbeidsmarktsegmentatie
• Betekent dat verschillende categorieën 

("segmenten") werknemers met verschillende 
niveaus van werkzekerheid en/of toegang tot 
sociale zekerheid en andere voordelen naast 
elkaar bestaan op de arbeidsmarkt, waarbij de 
kans klein is dat werknemers de overgang van 
minder werkzekere naar meer werkzekere 
categorieën kunnen maken. 

• De belangrijkste — maar niet de enige —
breuklijn op de arbeidsmarkt loopt tussen 
werknemers met tijdelijke
arbeidsovereenkomsten en werknemers met 
vaste arbeidsovereenkomsten. 

•

De arbeidsmarkt is geen homogene concurrentiële ruimte.
© UCSIA 2020 (UAntwerpen)



Institutionele benadering (3)
• Relaties & transacties arbeidsmarkt 

(vooral) vastgelegd in instituties, 
spelregels en machtsverhouidingen.

• Procedures die deel uitmaken van het 
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• Criteria: onder andere diploma’s, vakkennis, 
werkervaring, sociale afkomst (migratie?) of 
bepaalde karaktereigenschappen

Arbeidsmarktsegmentatie

Aggregatie van verschillende deelmarkten

• Externe arbeidsmarkt
• Gehele beroepsbevolking
• Werkzaamheidsgraad? 

• Verschillende interne (deel)arbeidsmarkten
• Geografische markten (internationale, 

nationale, regionale, lokale, stedelijke...)
• Europese mobiliteit of ‘sociale dumping’? 

• Bedrijfsdeelmarkten (wereld 
‘reclamebedrijven’)

• Beroepsdeelmarkten (ICT-ers, chirurgen, 
hoogleraren …)

• Bedrijfsinterne deelmarkten (interne 
vacatures)



Institutionele benadering (3)
• Relaties & transacties arbeidsmarkt 
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• =  ‘Het speelveld van de markt’
• Arbeidssociologie

• Tussenschotten of segmenten op de arena 
‘arbeidsmarkt’ (‘balkanisering’)

• Criteria: onder andere diploma’s, vakkennis, 
werkervaring, sociale afkomst (migratie?) of 
bepaalde karaktereigenschappen

Arbeidsmarktsegmentatie
• Impliceert dat (ten minste) twee "segmenten" naast elkaar 

op de arbeidsmarkt bestaan. 
• Eén segment van de beroepsbevolking bestaat uit 

werknemers met stabiele arbeidsverhoudingen, 
bescherming tegen ontslag en volledige toegang tot 
sociale bescherming. 

• Een ander segment bestaat uit werknemers van wie de 
situatie door één of meer van de volgende 
eigenschappen wordt gekenmerkt: 

• Atypische arbeidsovereenkomsten met weinig of 
geen bescherming tegen ontslag

• Oproepwerk, gelegenheidswerk, werk met 
tussenpozen, uitzendwerk, 
projectcontracten, duobanen, uitleen- en 
poolingregelingen en ‘crowdsourcing’  

• Onstabiele arbeidsverhoudingen en slechte 
loopbaanvooruitzichten (niet duurzaam)

• Een (vaak) beperkte toegang tot sociale 
bescherming, omdat ze sociale bijdragen voor 
kortere perioden hebben betaald 

•

© UCSIA 2020 (UAntwerpen)



Institutionele benadering (3)
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• Arbeidssociologie
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bepaalde karaktereigenschappen

Arbeidsmarktsegmentatie en 
migratie? 
• Niet alle aanbieders van arbeidskracht hebben toegang tot 

beschikbare / vacante jobs op arbeidsmarkt  
• Tussen deelmarkten: ondoordringbare tussenschotten

• Competenties, diploma’s, ervaring, leeftijd, afkomst…
• Historische rol collectieve actoren op de arbeidsmarkt (ons-

groep) en de institutionele blauwdruk die ze nalaten 
• Toelatingsexamen (‘numerus clausus’), lidmaatschaps-

vereisten beroepsvereniging, stageperiode, vestigingswet…
• Rantsoenering (strategie, inkomenverhogend)
• ‘Verdringing’ geeft kettingreactie naar beneden

• Overkwalificatie … onderaan: ‘uitsluiting’
• Statistische discriminatie (perceptie productiviteit)

• Huidskleur, leeftijd, etnische achtergrond, burgerlijke staat, 
leeftijd, seksuele geaardheid …

• Resulteert in structurele ongelijkheid
• Interne (harde kern, labour hoarding) en externe markt  

(arbeid = ‘kostenfactor’)
• ‘IMac jobs’ en ‘flex-werk’

© UCSIA 2020 (UAntwerpen)



Diverse stromingen
en hefbomen
segmentatie
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Hefbomen naar segmentatie

© UCSIA 2020 (UAntwerpen)

Institutionele 
Deregulering 

Arbeidsverhoudingen 
Welvaartsregime 

Strategie werkgever
Kostenbesparingen
Organisatiegrootte 

Favoritisme  

Structurele macro factoren 
Technologische disruptie

‘Niveau’ economische 
ontwikkeling

Economische ontwikkeling 
& bedrijfscyclus

Socio-economische 
karakteristieken

Scholarisatie, gender, 
leeftijd, status ‘migrant’, 
gezondheidstoestand …
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Segmentatiemodel van Lutz en Sengenberger (1974)

Core
group (PI) 
Functioneel 

flexibel

Onspecifieke deelmarkt
(komen en gaan)



Institutionele benadering (3)
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werkervaring, sociale afkomst (migratie?) of 
bepaalde karaktereigenschappen

Arbeidsmarktsegmentatie
•

Arbeidsorganisatorische
dimensie

Lange termijn Korte termijn

Arbeidsvoorwaardelijke 
dimensie

Goed PI PE
Slecht SI SE 

Tweedimensionale ruimte
• X-as:  enerzijds ‘primaire’, anderzijds ‘secundaire arbeidsmarkt’

• Van goede naar minder goede arbeidsvoorwaarden
• Y-as: ‘intern’ versus de ‘extern’ dimensie

• Jobs binnen de vaste kern van de onderneming of daarbuiten (perifeer) 

Studie van de OESO: OECD. (2015), "Non-standard work, job polarisation and inequality", in OECD. 
, In It Together: Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, Paris. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264235120-7-en
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http://dx.doi.org/10.1787/9789264235120-7-en


Arbeid organisatorische 
dimensie

Lange 
termijn

Korte 
termijn

Arbeids-
Voorwaarden 

Goed Primair 
intern 

Primair 
extern

Slecht Secundair 
intern

Secundair 
extern 
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Administratief 
personeel 

-18,3%

Vaklui 
-18,5%



Arbeid 
organisatorische 

dimensie
Lange 
termijn

Korte 
termijn

Arbeids-
Voorwaarden 

Goed Primair 
intern 

Primair 
extern

Slecht Secundair 
intern

Secundair 
extern 
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Dienstverlenend 
personeel
+63,2%

Elementaire 
beroepen 
+89,5%



Arbeid organisatorische 
dimensie

Lange 
termijn

Korte 
termijn

Arbeids-
Voorwaarden 

Goed Primair 
intern 

Primair 
extern

Slecht Secundair 
intern

Secundair 
extern 
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Managers: + 
6,5% Intellectuele 

beroepen: + 
54%

Technici + 
89,5%



Arbeid 
organisatorische 

dimensie
Lange 
termijn

Korte 
termijn

Arbeids-
Voorwaarden 

Goed Primair 
intern 

Primair 
extern

Slecht Secundair 
intern

Secundair 
extern 
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“Niet-standaard tewerkstelling is 
toegenomen, maar op bescheiden 
wijze. Gemiddeld is niet-standaard

tewerkstelling toegenomen met 
enkel 2% tussen 1985 en 1995, en 
twee bijkomende % tussen 1995 

en 2013.” Dus beperkt

“De verliezen in midden-
geschoolde routine jobs zijn 
voornamelijk gekomen in de 

vorm van standaard 
tewerkstelling” (polarisatie)



Transitional labour markets (TLM) (4)
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Günther Schmid Bekijkt de arbeidsmarkt als een systeem van transities
gedurende de levensloop van werknemers.
Flows

• Van onderwijs naar eerste baan 
• Transities tussen jobs/bedrijven (loopbaan) 
• Stromen 

• Vanuit tewerkstelling naar 
werkloosheid en omgekeerd

• Transities van en naar inactiviteit
• Specifieke verloven (bv. zorg)
• Naar werken in het huishouden
• Arbeidsongeschiktheid
• (‘Vervroegd’) pensioen
• ....



Transitional labour markets (TLM) (4)
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Günther Schmid

In de EU gemiddeld 1/3de van de niet-EU-
burgers op arbeidsactieve leeftijd geen
baan, noch volgen ze onderwijs of een 
opleiding
• Probleem ‘human capital’
• Precaire banen
• Hoog werkloosheidsrisico
• Precaire (geen duurzame) loopbanen
• Vrouwen meer ‘huishouden’ 
• ….



De transitionele arbeidsmarkt (4)
Groter aantal carrièretransities dan industriële arbeidsmarkt

• Stelling
• Arbeidsmarkt werkt beter naarmate mensen soepeler overgangen 

kunnen vinden tussen verschillende posities op die arbeidsmarkt

© UCSIA 2020 (UAntwerpen)

Jobstudent op 
SE-baantje

Onderwijs

Afgestudeerd 
naar PE-baan 

Op 30 naar 
stabiele PI-baan

Talentontwikkeling

Eindeloopbaan

Werkbaarheid

Wisseling  
baan/organisatie

Werkloosheid 
(activering)

Tijdskrediet 
(deeltijd,  zorg …) 

Onderkant arbeidsmarkt aaneenschakeling weinig stabiele en weinig verrijkende snertbaantjes (mini-jobs, flexi-arbeid)

https://www.researchgate.net/publication/319050012_Transitional_Labour_Markets_Theoretical_Foundations_and_Policy_Strategies

https://www.researchgate.net/publication/319050012_Transitional_Labour_Markets_Theoretical_Foundations_and_Policy_Strategies


Conclusie?  
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Arbeidsmarkt-
integratie

• In België kennen immigranten –
personen met een ‘vreemd’ 
geboorteland –

• Een van de laagste tewerkstellings- en 
participatiegraden

• Een van de hoogste 
werkloosheidsgraden

• Een van de grootste kloven met 
autochtonen wat betreft tewerkstelling 
en armoede in vergelijking met andere 
EU-landen.
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Arbeidsmarkt-
integratie en 
migratie? 

• Waarom? 
• Er is geen vrije (arbeids)markt

• Dus geen ‘invisible hand’
• Instituties (gereguleerd via CAO)

• Menselijk kapitaal is belangrijk
• (Te) weinig kort geschoolde banen 
• Verdringing 

• Segmentatie (balkanisering)
• Vooral SE (snertbanen)
• Geen duurzame (loop)banen

• Hoger risico transitie tussen ‘werk’ en 
‘werkloosheid’ ((latente)arbeidsreserve)

© UCSIA 2020 (UAntwerpen)
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