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In de schaduw van succes: de sociaal-economische
positie van mannen met en zonder levenspartner

Op basis van een grootschalig landelijk survey onderzoeken wij in dit artikel sociaal-economische verschil
len tussen gehuwde en samenwonende mannen enerzijds en nooit gehuwde alleenstaande mannen ander
zijds. Beschrijvende analyses laten zien dat bij gelijke leeftijd, alleenstaande mannen minder vaak parti
ciperen op de arbeidsmarkt en een lager beroepsprestige en uurloon hebben dan samenwonende mannen.
Een veel geopperde verklaring voor deze verschillen kan men vinden in selectieprocessen op de huwelijksen arbeidsmarkt. Hoewel werkgevers en vrouwen natuurlijk heel verschillende criteria: gebruiken om ge
schikte ‘mannen' te vinden, zijn er ook overeenkomsten. Zo zullen vrouwen soms economische kenmerken
zoals opleiding en rijkdom gebruiken bij het zoeken naar een huwelijkspartner en zullen werkgevers soms
niet-economische criteria zoals uiterlijk en gezondheid hanteren bij het zoeken naar en promoveren van
werknemers. Om deze hypothese te onderzoeken vergelijken wij samenwonende en alleenstaande man
nen met behulp van multivariate regressie-analyses waarin wordt gecontroleerd voor een reeks van rele
vante persoonlijke kenmerken. Hoewel deze achterliggende variabelen wel een deel van de achterstand
van alleenstaande mannen kunnen verklaren, blijft er ook na controle een significant verschil bestaan. Dit
resterende verschil wordt geïnterpreteerd vanuit de verschillende vormen van steun die een huwelijks- of
samenwoonpartner haar man kan bieden.

Inleiding
Dat sociaal-economisch succes niet alleen af
hangt van eigen prestaties en talenten, maar
ook van mensen in onze directe omgeving is
een algemeen aanvaard idee in de sociale we
tenschappen. In hun klassieke sociologische
studie naar statusverwerving lieten Blau en
Duncan (1967) bijvoorbeeld zien dat kinderen
van hoog opgeleide ouders en kinderen van va
ders met hogere beroepen meer succes hadden
op de arbeidsmarkt dan even hoog opgeleide
kinderen uit lagere sociale milieus. In de reeks
studies die volgde werd telkens weer aange
toond hoe belangrijk ouders - en met name
vaders - kunnen zijn voor de positie die ie
mand op de maatschappelijke ladder bereikt.

Naast ouders, werd in later onderzoek ook ge
wezen op andere personen die een invloed
hebben op het statusverwervingsproces. Zo lie
ten De Graaf en Flap (1988) zien dat mensen
niet alleen vaak via informele contacten een
baan vinden, maar ook dat de sociale status
van de kennissenkring een positieve invloed
heeft op waar iemand terecht komt op de ar
beidsmarkt, ook bij een vergelijkbare opleiding
(zie ook Lin, Vaughn & Ensel, 1981). Als vrien
den en ouders een invloed hebben op iemands
sociaal-economische positie, ligt het voor de
hand dat ook de partner dat doet. Uiteindelijk
is een partner sociaal kapitaal bij uitstek: het is
iemand die normaal gesproken graag hulp wil
bieden en dat, alleen al door het feit dat men
met een partner samenleeft, ook goed kan

* Ingrid Beckers was ten tijde van het schrijven van dit paper student aan de Vakgroep Sociologie, Universiteit
Utrecht en is momenteel werkzaam als projectmedewerker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen.
Matthijs Kalmijn is als universitair hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Sociologie, Universiteit Utrecht.

272

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 1998-14, nr 3

Sociaal-economische positie van mannen met en zonder levenspartner

doen. Vooral de gedachte dat vrouwen een in
vloed hebben op het succes dat hun man in
zijn beroep bereikt, is in de samenleving een
vaak geopperde wijsheid. Van verschillende
presidentsvrouwen in de Verenigde Staten
wordt bijvoorbeeld gedacht dat ze achter de
schermen invloed hadden op de wijze waarop
hun man het land regeerde. Ook dichter bij
huis zijn voorbeelden te noemen. Zo heeft de
bekende zanger Rob de Nijs zijn succes deels te
danken aan zijn vrouw: zij schreef een flink
aantal van de liedjes waar hij succes mee had.
Wanneer we om ons heen kijken lijken vrou
wen dus een wezenlijke bijdrage te kunnen le
veren aan het sociaal-economisch succes van
hun man. Hun invloed is echter vaak indirect
en soms ook onopgemerkt; in deze zin werken
zij in de schaduw van het succes.
In Nederland is er betrekkelijk weinig on
derzoek gedaan naar de invloed van vrouwen
op het sociaal-economisch succes van man
nen. Belangrijke uitzonderingen hierop vor
men de studies van De Graaf en Ultee (1991) en
Bernasco (1994). In deze studies onderzocht
men verschillen tussen gehuwde mannen on
derling en ging men na in hoeverre iemands
sociaal-economische status werd beïnvloed
door de financiële en culturele hulpbronnen
van de partner. In het algemeen laten deze stu
dies duidelijke partner-effecten zien, zowel van
mannen op vrouwen als andersom. Meer spe
cifiek blijkt dat mensen een snellere en gunsti
gere loopbaan doormaken - afgemeten aan
veranderingen in beroepsprestige - naarmate
de partner een hoger opleidings- en beroepsni
veau heeft, ook na controle voor relevante indi
viduele kenmerken (Bernasco, 1994). Gelijk
soortige partner-effecten worden gevonden als
gekeken wordt naar de kans op het hebben van
een baan.
In deze studie proberen we de gehuwde
vrouw op een andere manier voor het voetlicht
te plaatsen. In plaats van gehuwde mannen on
derling te vergelijken, vergelijken we mannen
met en zonder levenspartner. Als vrouwen een
bijdrage leveren aan het succes van hun man,
zouden we verwachten dat alleenstaande man
nen in sociaal-economisch opzicht minder
succes hebben dan samenwonende of gehuwde
mannen. In buitenlands onderzoek bestaan
hiervoor wel aanwijzingen, maar in Nederland
is de relatie tussen samenwonen en sociaaleconomische status niet systematisch onder

zocht. Op basis van grootschalige landelijke ge
gevens vergelijken we de sociaal-economische
status van alleenstaande en samenwonende
mannen, afgemeten aan het hebben van een
baan, het uurloon en het beroepsprestige en
proberen we eventuele verschillen tussen deze
groepen te verklaren.
Het belang van dit onderzoek is gelegen in
de invloed die demografische ontwikkelingen
kunnen hebben op ontwikkelingen in de ar
beidsmarkt. Sinds de jaren zeventig zijn de
trouwcijfers afgenomen en wordt er steeds later
getrouwd. Deze ontwikkelingen worden maar
ten dele gecompenseerd door een toename van
het ongehuwd samenwonen (Kalmijn, 1994).
Voor het arbeidsaanbod heeft dit ook gevolgen:
vooral onder intredende cohorten op de ar
beidsmarkt wordt het aandeel van alleenstaan
den immers steeds groter. Als er aanwijzingen
zijn dat het hebben van een partner voordelen
oplevert voor de productiviteit van een werkne
mer, zal het toenemende aantal alleenstaan
den mogelijk negatieve gevolgen hebben voor
de kwaliteit van het arbeidsaanbod. Of dat zo
is valt nog te bezien, maar in potentie is wel
duidelijk dat demografische trends hiermee ge
volgen kunnen hebben voor sociaal-economi
sche ontwikkelingen. Het verband tussen de
mografie en arbeidsmarkt is in het verleden
ook al veelvuldig onderzocht, maar dan heeft
men zich vooral gericht op de situatie van
vrouwen. Onderzoek naar de vraag hoe demo
grafische trends doorwerken in de arbeids
marktpositie van mannen is daarbij achterge
bleven.

Eerder onderzoek naar de sociaaleconomische achterstand van alleenstaande
mannen
Hoewel er veel bekend is over de determinan
ten van sociaal-economische status, zijn ver
schillen naar burgerlijke staat of leefvorm in
Nederland niet goed gedocumenteerd. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek voert jaar
lijks onderzoek uit onder bedrijven en instel
lingen naar de werkgelegenheid en lonen
(CBS, 1994). De verkregen gegevens beschrij
ven onder meer het uurloon, leeftijd, ervaring,
opleiding en sekse. Hoewel ook de burgerlijke
staat wordt opgenomen, wordt in de rapporta
ges slechts een onderverdeling gemaakt in 'ge-
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huwden' en 'overigen'. Omdat de laatste catego
rie niet alleen nooit-gehuwden omvat, maar
ook gescheidenen, verweduwden en onge
huwd samenwonenden, kan met deze rappor
tages weinig inzicht worden verkregen in de re
latie tussen het hebben van een levenspartner
en het uurloon.
In de gepubliceerde Personele Inkomensver
deling van het CBS zijn meer geschikte gege
vens opgenomen over de burgerlijke staat van
de bevolking (CBS, 1993). Uit deze rapportages
blijkt dat onder mannen tussen de 25 en 35
jaar, gehuwde mannen f 57.900,- bruto per jaar
verdienen, ooit-gehuwden f 5 0 .0 0 0 ,- en nooit
gehuwde mannen f 4 6 .9 0 0 ,- per jaar. In deze
leeftijdsgroep bedraagt de achterstand van
nooit-gehuwde mannen op gehuwde mannen
dus 19 procent. In oudere leeftijdsgroepen zijn
de verschillen zelfs wat groter, variërend rond
de 30 procent. Nadeel van deze gegevens is dat
hier uitsluitend wordt gekeken naar het jaarin
komen en niet naar uurlonen. De geobser
veerde achterstand van nooit-gehuwde man
nen kan dus ook te wijten zijn aan verschillen
in arbeidsaanbod en niet zozeer aan verschil
len in sociaal-economisch succes, zoals geïndi
ceerd door het uurloon. Verder is in de inkomensgegevens van het CBS niets bekend over
het ongehuwd samenwonen, zodat over het
hebben van een partner op zichzelf geen uit
spraak kan worden gedaan.
Buiten Nederland is de relatie tussen leef
vorm en sociaal-economische status beter ge
documenteerd.
Amerikaanse
arbeidsmarktstudies laten bijvoorbeeld zien dat ge
trouwde mannen een hoger uurloon verdienen
dan nooit-gehuwde mannen (Korenman &
Neumark, 1991; Bellas, 1992; Blackburn & Ko
renman, 1994). Vergelijkbare conclusies worden
getrokken in studies naar andere indicatoren
van sociaal-economische status, zoals de ar
beidsproductiviteit (Pfeffer en Ross, 1982; Ko
renman & Neumark, 1991; Bellas, 1992). In
hoeverre er ook verschillen zijn in beroepsprestige — een andere indicator van sociaal-eco
nomische status - is niet onderzocht.
Een bekend probleem bij bovengenoemde
analyses is dat gehuwde en ongehuwde man
nen in een belangrijk aantal opzichten van elk
aar verschillen: ongehuwden zijn jonger, na
controle voor leeftijd gemiddeld lager opgeleid
en in de Verenigde Staten ook oververtegen
woordigd in de zwarte bevolking. Om die re
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den hebben onderzoekers tevens verschillen
berekend na controle voor dergelijke 'selectiefactoren'. Uit deze analyses blijkt dat er ook na
controle een significante achterstand van al
leenstaande mannen overblijft. Deze achter
stand bedraagt in de Verenigde Staten tussen
de 10 en 40 procent, afhankelijk van welke controle-variabelen worden opgenomen en welke
subpopulaties worden onderzocht (Blackburn
& Korenman, 1994).
De invloed van een levenspartner is in de
Verenigde Staten ook vastgesteld via longitudi
naal onderzoek. Een voordeel van deze werk
wijze is dat men een voorafmeting heeft: men
gaat na wat er met de sociaal-economische sta
tus gebeurt nadat mannen in het huwelijks
bootje zijn gestapt of zijn gaan samenwonen.
Met een dergelijk design heeft men minder last
van eventuele 'negatieve' kenmerken die al
leenstaande mannen van getrouwde mannen
onderscheiden. Uit dergelijke studies blijkt dat
het huwelijk nog steeds een voordeel oplevert
voor wat betreft het uurloon en inkomen, maar
de effecten zijn minder groot dan in cross-sectionele analyses (Korenman & Neumark, 1991;
Cohen & Haberfeld, 1991). In het algemeen is
de conclusie in Amerikaans onderzoek dat al
leenstaande m annen een achterstand hebben
op samenwonende mannen en dat deze achter
stand slechts ten dele verklaard kan worden
door selectiefactoren.

Theoretische overwegingen
Er zijn globaal gesproken twee redenen om te
verwachten dat (gehuwd of ongehuwd) samen
wonende mannen een hogere sociaal-econo
mische status hebben dan alleenstaande man
nen. Ten eerste kunnen mannen in hun loop
baan direct baat hebben van een vrouw,- dit
noemen we de
Ten tweede
kan het verschil tussen samenwonende en al
leenstaande mannen te wijten zijn aan achter
liggende factoren die zowel invloed hebben op
de sociaal-economische status als op de kans
om een partner te vinden,- dit noemen we de

steun-hypothese.

selectie-hypothese.

De steun-hypothese stelt dat het hebben
van een vrouwelijke partner een positieve in
vloed heeft op de sociaal-economische status
van de man. Het samenwonen met een vrouw
kan op verschillende manieren bijdragen aan
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het succes van een man op de arbeidsmarkt.
In veel Nederlandse gezinnen is — ook nu nog
- de man de hoofdkostwinner. Veel vrouwen
verrichten geen betaalde arbeid of werken in
deeltijd en nemen het huishouden voor hun re
kening. Hierdoor kunnen getrouwde mannen
meer tijd en energie wijden aan hun werk, wat
ten goede kan komen aan hun carrière (Nakosteen & Zimmer, 1986; Bellas, 1992). Daarnaast
zouden mannen die samenwonen met een
partner kwalitatief beter werk kunnen leveren,
omdat vrouwen aandacht hebben voor en luis
teren naar de verhalen die een man over zijn
werk vertelt (Bellas, 1992). Als een man proble
men tegenkomt op zijn werk zal hij deze ge
middeld sneller en beter op kunnen lossen als
hij een vrouw heeft die hem aan oplossingen
kan helpen of bereid is aandachtig en begripvol
naar zijn problemen te luisteren. Ten slotte
staat een samenwonende man soms meer on
der druk om goed te presteren op zijn werk dan
een alleenstaande man, vooral wanneer er kin
deren in het gezin zijn. Het hebben van vrouw
en kinderen brengt financiële verantwoorde
lijkheden met zich mee en zeker in traditione
le gezinnen zal dit een man in zijn rol als kost
winner kunnen stimuleren om harder te wer
ken en een salarisverhoging na te streven (Bel
las, 1992; Hill, 1979).
Onze tweede hypothese gaat over zogeheten
selectie-effecten. Niet alle mannen trouwen en
of mannen trouwen hangt onder meer af van
hoe 'aantrekkelijk' ze zijn in de ogen van vrou
wen. Niet alleen op de huwelijksmarkt, maar
ook op de arbeidsmarkt vindt selectie plaats.
In eerste instantie lijken deze twee selectiepro
cessen weinig met elkaar vandoen te hebben:
vrouwen zullen bijvoorbeeld selecteren op ui
terlijk of karakter, terwijl werkgevers selecte
ren op hoe goed iemand bij de functie past.
Niettemin kunnen er ook overeenkomsten
zijn in de factoren waarop vrouwen en werkge
vers letten (Korenman & Neumark, 1991). Z o
wel werkgevers als vrouwen kunnen bijvoor
beeld een voorkeur hebben voor potentieel
'succesvolle' mannen. Als opleiding een goede
voorspeller is van het succes dat een man in
zijn beroep zal bereiken, zullen zowel vrouwen
als werkgevers een voorkeur hebben voor een
hoger opgeleide man. Gezondheid is een ander
voorbeeld van zo'n selectiecriterium. Mannen
met een slechte gezondheid zullen door de
bank genomen minder vaak als een ideale part

ner worden gezien. Ook werkgevers zullen
mensen met gezondheidsproblemen minder
snel aannemen, bijvoorbeeld omdat ze ver
wachten dat een slechte gezondheid samen
gaat met een lagere productiviteit en frequen
tere absentie.
Meer in het algemeen zullen sommige man
nen eigenschappen bezitten die zowel positief
gewaardeerd worden door vrouwen als door
werkgevers. Zowel vrouwen als werkgevers
zullen deze eigenschappen als selectiecriteria
gebruiken bij het zoeken naar een geschikte
partner of werknemer. Daardoor zullen suc
cesvolle mannen vaker samenwonen met een
partner dan minder succesvolle mannen en
vice versa. Een eventueel verband tussen het
samenwonen met een partner en sociaal-eco
nomisch succes is dan een schijnverband. Dit
noemen we de selectie-hypothese. Hierbij kan
worden aangetekend dat het effect van selectie
sterker te zien zal zijn onder wat oudere man
nen. Onder jongere ongetrouwde mannen zit
ten immers relatief veel mannen die later nog
zullen trouwen, terwijl er onder oudere man
nen relatief meer blijvend ongehuwde mannen
te vinden zijn. Een eventuele selectie op 'nega
tieve' kenmerken zal in de laatste groep dan
ook sterker zijn.

Gegevens en variabelen
We maken gebruik van een grootschalig lande
lijk representatief survey, het Aanvullend Voor
zieningengebruik Onderzoek 1991 (Sociaal en
Cultureel Planbureau, 1992). Voor de uitge
voerde analyses hebben we mannen geselec
teerd die tussen de achttien en vijfenzestig jaar
oud zijn en niet naar school gaan of studeren.
De reden voor deze selectie is enerzijds, dat
mannen die jonger zijn dan achttien bijna
nooit een vaste partner hebben waarmee ze sa
menwonen. Anderzijds zijn mannen ouder
dan vijfenzestig over het algemeen gepensio
neerd en behoren daarom niet meer tot de be
roepsbevolking. Voor studenten en scholieren
geldt ook dat ze niet tot de beroepsbevolking
behoren. Het totaal aantal mannen in deze
steekproef bedraagt 4,620.
De burgerlijke staat of leefvorm is in onze
analyses ingedeeld in gehuwd of ongehuwd sa
menwonende mannen enerzijds, en nooit ge
huwde (en niet samenwonende) mannen an
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derzijds. Gescheiden en verweduwde mannen
laten we buiten beschouwing omdat deze man
nen ooit getrouwd zijn geweest en dus moge
lijk ook een tijd hebben kunnen profiteren van
de voordelen van het samenwonen met een
vaste partner. Dit zou het verschil in sociaaleconomische status tussen samenwonende en
alleenstaande mannen vertroebelen. De beslis
sing om gehuwd en ongehuwd samenwonende
mannen als één groep te beschouwen is geba
seerd op het idee dat niet het huwelijkscon
tract, maar het samenwonen een verschil
maakt. Deze veronderstelling is getoetst in een
analyse die hier niet is weergegeven. Het ver
schil tussen ongehuwd samenwonende en ge
huwde mannen blijkt telkens klein te zijn ver
geleken met het verschil tussen samenwo
nende en alleenstaande mannen.
In de analyses worden de twee groepen ver
geleken op basis van verschillende kenmerken
die elk een indicatie geven van de sociaal-eco
nomische status: het hebben van werk, het pre
stige van het beroep dat mannen hebben en
het uurloon dat mannen in hun beroep verdie
nen. Het beroepsprestige is bepaald aan de
hand van de beroepenladder van Ultee en Sixma (Sixma & Ultee, 1983). Het uurloon is be
paald aan de hand van informatie over het
jaar-, maand- of weekinkomen uit arbeid en
het aantal uren dat men wekelijks werkt vol
gens het arbeidscontract. Nettolonen zijn hier

bij teruggerekend naar brutolonen (zie Kraaykamp & Kalmijn, 1997). Naast uurloon en pre
stige, beschouwen we het al of niet hebben van
een baan als indicator van succes.
Door verschillende indicatoren naast elkaar
te gebruiken kunnen we een breder beeld ge
ven van sociaal-economische verschillen dan
in eerder onderzoek mogelijk was. Wanneer sa
menwonende mannen in meerdere opzichten
een voorsprong hebben geeft dit een sterkere
bevestiging van de hypothesen. Bovendien
krijgen we hiermee meer inzicht in de precieze
omvang van de verschillen. Het verschil tussen
samenwonende en alleenstaande mannen kan
bijvoorbeeld groot zijn waar het het beroeps
prestige betreft, terwijl een verschil in uurloon
wellicht klein is.
In onze gegevens beschikken we over een
beperkt aantal kenmerken die kunnen dienen
als selectievariabelen. Het eerste selectiecrite
rium waar in dit onderzoek naar wordt geke
ken, is de hoogst behaalde opleiding. Mannen
met een hogere opleiding zullen vaker een ho
gere sociaal-economische status hebben dan
mannen met een lagere opleiding en zullen na
controle voor leeftijd, ook vaker gehuwd of on
gehuwd samenwonen (Oppenheimer, Kalmijn
&. Lin, 1997). Het tweede selectiecriterium is de
gezondheid van mannen. We maken een on
derscheid tussen mannen met en zonder een
langdurige aandoening of handicap. Voor men-

Tabel 1 Indicatoren van sociaal-economisch succes naar leeftijd voor gehuwd of ongehuwd samenwonende
mannen en voor alleenstaande nooit gehuwde mannen

Gemiddelde
alle mannen

Gemiddelde
samenwonende
mannen

Gemiddelde
alleenstaande
mannen

18 tot en met 34 jaar
proportie betaalde arbeid
beroepsprestige
uurloon

0.76
43.51
23.51

0.89
45.61
25.66

0.60
39.82
18.41

35 tot en met 44 jaar
proportie betaalde arbeid
beroepsprestige
uurloon

0.82
48.02
31.78

0.84
48.19
32.19

0.72
45.99
26.63

45 tot en met 64 jaar
proportie betaalde arbeid
beroepsprestige
uurloon

0.58
47.70
35.06

0.59
47.96
35.30

0.59
42.46
30.35
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sen met een langdurige aandoening of een
handicap is het over het algemeen moeilijk om
een baan te vinden en als ze een baan hebben,
zullen ze vaak gehinderd worden door hun
handicap. Gehandicapte mannen zullen m o
gelijk ook moeite hebben met het vinden van
een partner. Ten slotte verwachten we dat ook
iemands sociale kapitaal een selectiecriterium
zal zijn. Als maat voor sociaal kapitaal gebrui
ken we het aantal verenigingen waarvan ie
mand lid is. Mensen die lid zijn van een vereni
ging zullen meer verschillende mensen ont
moeten en een groter netwerk hebben, het
geen de kans om een geschikte partner tegen
het lijf te lopen vergroot. Omdat actieve leden
over een groter sociaal kapitaal beschikken
dan niet actieve leden, kijken we ook of man
nen die lid zijn van vakbonden en politieke par
tijen, de vergaderingen van deze partijen regel
matig bezoeken.

Analyses en bevindingen
Als eerste stap in onze analyse beschrijven we
de drie verschillende indicatoren voor sociaaleconomische status en splitsen deze, voor ver
schillende leeftijdscategorieën, uit naar bur
gerlijke staat (Tabel 1). Uit Tabel 1 blijkt dat sa
menwonende mannen in alle drie de leeftijds
categorieën, en wat betreft alle drie de indica
toren, een gunstigere sociaal-economische
status hebben dan alleenstaande mannen. Sa
menwonende mannen hebben vaker een baan
dan alleenstaande mannen, hebben gemiddeld
een hoger beroepsprestige en een hoger uur
loon.
Om onze hypothesen te toetsen, maken we
gebruik van multivariate regressie-analyse. In
Tabel 2 tot en met 4 wordt telkens een andere
afhankelijke variabele gepresenteerd. In het ge
val van onze eerste indicator - het al of niet
werken - is logistische regressie gebruikt. In
elke tabel worden verschillende modellen ge-

Tabel 2 Logistische regressievergelijking van het al dan niet betaalde arbeid verrichten op algemene variabe
len en selectie variabelen en standaard fouten (tussen haakjes)

werkend versus niet werkend
A
B

C

D

-4.904
(.379)**

-5.252
(.392)**

-4.538
(.402)**

-4.531
(.403)**

samenwonend
versus alleenstaand

0.738
(.113)**

0.741
(.115)**

0.713
(.117)**

0.710
(.117)**

leeftijd

0.347
(.022)**

0.342
(.022)**

0.359
(.023)**

0.356
(.023)**

-0.005
(.000)**

-0.005
(.000)**

-0.005
(.000)**

-0.005
(.000)**

0.092
(.020)**

0.055
(.021)*

0.044
(.021)*

-0.809
(.075)**

-0.807
(.075)**

constante

leeftijd kwadraat
opleiding
handicap/langdurige
aandoening

0.084
(.036)*

lid van verenigingen

-0.046
(.109)

bezoeken van vergaderingen
Chi-kwadraat

759.6

aantal personen

4192

754.5

871.4

877.1

* = p < 0 .0 5 ; ** = p < 0 .0 1
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Tabel 3 Regressievergelijking van het beroepsprestige op algemene variabelen en selectievariabelen:
ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten enT-waarden (tussen haakjes)

beroepsprestige
A

B
-2.66
(-0.67)

C

D

-2.20
(-0.54)

-1.71
(-0.42)

constante

14.53
(3.15)**

samenwonend
versus alleenstaand

2.31
(2.03)*

1.99
(2.04)*

1.98
(2.03)*

2.03
(2.08)*

leeftijd

1.40
(5.32)**

0.93
(4.11)**

0.93
(4.12)**

0.88
(3.88)**

leeftijd kwadraat

-0.01
(-.54)**

-0.01
(-2.83)**

-0.01
(-2.83)**

-0.01
(-2.63)**

5.20
(32.14)**

5.19
(31.82)**

5.13
(30.95)**

-0.41
(-0.48)

-0.38
(-0.45)

opleiding
handicap/langdurige
aandoening
lid van verenigingen

0.53
(1.89)

bezoeken van vergaderingen

-0.27
(-0.32)

R2

.035

aantal personen

2826

.293

.293

.293

* = p < 0.05; ** = p < 0.01
schat. In het eerste model wordt een dicho
tomie variabele opgenomen die het verschil
aangeeft tussen samenwonende en alleen
staande mannen. In dat model wordt ook de
leeftijd van mannen opgenomen omdat leeftijd
zowel met sociaal-economische status samen
hangt als met burgerlijke staat. We nemen ook
de leeftijd in het kwadraat op om rekening te
houden met een daling van sociaal-economi
sche status later in de levensloop. In de overige
drie modellen wordt steeds een nieuwe selectievariabele toegevoegd aan de analyse. Zo
kunnen we zien in hoeverre de selectievariabe
len het sociaal-economische verschil tussen
samenwonende en alleenstaande mannen
kunnen verklaren. Het resterende effect van
burgerlijke staat geeft aan in hoeverre alleen
staande mannen een achterstand hebben bij
vergelijkbare achterliggende eigenschappen.
De selectie-hypothese wordt ook op een
tweede manier getoetst. We gaan na hoe het ef
fect van samenwonen op de sociaal-econo
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mische status verschilt tussen leeftijdsgroe
pen. In jongere leeftijdscategorieën zijn er
meer alleenstaande mannen dan in oudere
leeftijdscategorieën, maar daarvan zal een
groot deel later gaan samenwonen of trouwen.
In de oudste categorieën alleenstaanden, daar
entegen, zullen er veel mannen zijn die nooit
trouwen. Gegeven onze hypothese dat man
nen die nooit trouwen minder gunstige arbeidsmarktkenmerken bezitten, zal het soci
aal-economisch verschil tussen alleenstaande
en samenwonende mannen groter zijn onder
oudere mannen dan onder jongere mannen. In
deze groep bevinden zich als het ware de uit
zonderingen die nooit geselecteerd zullen wor
den door een partner en ook minder gunstige
arbeidsmarktposities in zullen nemen. De uit
komsten van deze analyses staan in Tabel 5.

Sociaal-economische positie van mannen met en zonder levenspartner
Tabel 4 Regressievergelijking van het uurloon op algemene variabelen
ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten enT-waarden (tussen haakjes)

uurloon
A

en

selectievariabelen:

B

C

D

E

-18.62
(-4.34)**

-25.91
(-6.69)**

-24.29
(-6.12)**

-23.61
(-5.95)**

-24.13
(-6.25)**

samenwonend
versus alleenstaand

3.34
(3.52)**

2.98
(3.49)**

2.98
(3.50)**

3.07
(3.61)**

2.86
(3.44)**

leeftijd

1.94
(8.09)**

1.49
(6.88)**

1.49
(6.89)**

1.42
(6.52)**

1.30
(6.15)**

-0.02
(-6.13)**

-0.01
(-4.50)**

-0.01
(-4.49)**

-0.01
(-4.17)**

-0.01
(-3.98)**

constante

leeftijdkwadraat
beroepsprestige

0.17
(10.43)**

opleiding

3.06
(21.33)**

3.03
(21.02)**

2.95
(20.24)**

2.08
(12.62)**

-1.47
(-1.87)

-1.42
(-1.81)

-1.33
(-1.73)

lid van verenigingen

0.81
(3.35)**

0.71
(3.01)**

bezoeken van vergaderingen

-1.11
(-1.51)

-0.94
(-1.31)

handicap/langdurige
aandoening

R2

.765

aantal personen

7945

.323

.324

.327

.363

* = p < 0.0 5; ** = p < 0 .0 1

Uitkomsten uit de regressie-analyses
In deze paragraaf bespreken we de resultaten
van de verschillende analyses aan de hand van
de tabellen waarin telkens een andere afhanke
lijke variabele wordt opgenomen. In Tabel 2 is
dat ten eerste het gegeven of een man al dan
niet werkt. We verwachten dat een samenwo
nende man vaker werk zal hebben dan een al
leenstaande man en dat dit verschil kleiner zal
worden wanneer we controleren voor de in
vloed van selectievariabelen.
In de eerste kolom van Tabel 2 zien we dat
samenwonende mannen inderdaad vaker wer
ken dan alleenstaande mannen. De coëfficiënt
bedraagt .74, hetgeen wil zeggen dat samenwo
nende mannen na controle voor leeftijd een
ongeveer twee keer zo grote kansverhouding of
'odds' hebben om te werken
74 ). (In een lo-

(e

gistische regressie kan het effect van een dummy-variabele worden uitgedrukt via de formule
, waarbij b de regressiecoëfficiënt is.) Zoals
verwacht heeft leeftijd een positief effect. Hoe
ouder een man is, des te groter is de kans dat
hij een betaalde baan heeft. Als we in de vol
gende kolommen selectievariabelen toevoegen
aan de analyses, zien we dat er weinig veran
dert. Mannen die samenwonen blijken ook bij
gelijke achtergrondkenmerken vaker werk te
hebben dan alleenstaande mannen. De selec
tievariabelen veranderen hier dus weinig aan.
In Tabel 3 beperken we ons tot de werkzame
bevolking en kijken we naar het beroepsprestige. Samenwonende mannen hebben gemid
deld een hoger beroepsprestige dan alleen
staande mannen. Het verschil in prestige na
controle voor leeftijd bedraagt ruim twee pun
ten. Om na te gaan of dit verschil groot of klein

e
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is kunnen we het vergelijken met de standaard
deviatie van het beroepsprestige. Het verschil
bedraagt dan ongeveer 12 procent van de stan
daarddeviatie in prestige, niet zeer groot dus.
Als selectievariabelen worden toegevoegd aan
de analyses blijkt alleen de hoogst behaalde
opleiding van mannen invloed uit te oefenen
op het bereikte beroepsprestige. Hoe hoger de
hoogst behaalde opleiding van mannen, des te
hoger het beroepsprestige. Door toevoeging
van de selectievariabelen wordt het verschil in
beroepsprestige tussen samenwonende en al
leenstaande mannen zoals verwacht kleiner,
van 2.31 in Model A naar 2.03 in Model D. Een
deel van het verschil in beroepsprestige, name
lijk 12 procent, kan dus worden verklaard door
de selectievariabelen.
In Tabel 4 kijken we naar het uurloon en
het uurloon, gecontroleerd voor beroepspre
stige. De eerste analyse beantwoordt de vraag
of alleenstaande mannen een lager uurloon
hebben, de tweede analyse gaat na of zij ook in
beroepen van gelijk prestige, minder verdienen
dan samenwonende mannen. Samenwonende
mannen verdienen gemiddeld f 3,34 meer per
uur dan alleenstaande mannen (na controle
voor leeftijd). Dit verschil is 22 procent van de
standaarddeviatie. De achterstand in uurloon
is dus groter dan de achterstand in prestige.
Het verschil in uurloon wordt kleiner wan
neer we controleren voor selectievariabelen.
Naast opleiding heeft ook het lidmaatschap
van verenigingen een significante en positieve
invloed op het uurloon van een man. De an
dere selectievariabelen blijken geen significan
te invloed te hebben. Als we Model A en Mo
del D vergelijken blijkt dat de selectievariabe
len samen 8 procent van het verschil in uur
loon tussen samenwonende en alleenstaande
mannen kunnen verklaren.
Omdat iemands beroepsprestige een sterke
invloed heeft op het verdiende uurloon, con
troleren we in de Tabel 4 tevens voor beroeps
prestige. De laatste kolom van Tabel 4 laat zien
dat na controle voor het beroepsprestige het
verschil in uurloon kleiner wordt. Het verschil
blijft echter wel bestaan: in deze vergelijking
verdienen samenwonende mannen f 2,86 meer
dan alleenstaande mannen. Met andere woor
den, ook in banen van overeenkomstig pre
stige, verdienen alleenstaande mannen dus
duidelijk minder dan samenwonende mannen.
Beroepsprestige verklaart, samen met de selec
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tievariabelen 14 procent van het verschil in
uurloon tussen samenwonende en alleen
staande mannen.
Omdat een deel van de inkomensachter
stand verklaard wordt door een achterstand in
beroepsprestige zijn we tot slot nagegaan of er
sprake is van een concentratie van alleen
staande mannen in specifieke beroepsgroepen.
Om deze vraag te beantwoorden hebben we het
percentage alleenstaande mannen in de werk
zame bevolking van dertig jaar en ouder (8 pro
cent) vergeleken met percentages alleen
staande mannen in alle voorkomende tweecijferige beroepstitels. Uit deze cijfers - niet
gerapporteerd - blijkt er in enkele beroepen
wel sprake te zijn van over- of ondervertegen
woordiging. Zo zijn alleenstaande mannen
sterk oververtegenwoordigd in de minder goed
betaalde culturele sector — kunstenaars (29
procent) en auteurs (27 procent) - en in de wat
lagere dienstverlenende functies - winkelbe
dienden (21 procent) en koks/kelners (22 pro
cent). Verder zijn ze enigszins ondervertegen
woordigd in leidinggevende beroepen - hogere
leidinggevenden (4 procent) en directeuren in
de detailhandel (0 procent). Hoewel er dus wel
voorbeelden bestaan van onder- en oververte
genwoordiging, zijn dat er maar weinig. Om
die reden lijkt beroepssegregatie van alleen
staanden en samenwonenden niet directe een
plausibele verklaring voor de sociaal-economi
sche achterstand van alleenstaande mannen.

Een verklaring met selectievariabelen voor
verschillende leeftijden.
In Tabel 5 presenteren we de gegevens van een
tweede reeks analyses die nadere informatie
geven over de selectie-hypothese. Op basis van
een regressie-analyse kijken we naar het ver
schil in sociaal-economische status tussen sa
menwonende en alleenstaande mannen in ver
schillende leeftijdscategorieën. We onderschei
den mannen van 18-34 jaar, daarvan is pas 54
procent gehuwd of ongehuwd samenwonend
en mannen van 35-64 jaar, daarvan is 93 pro
cent getrouwd. We verwachten dat hoe ouder
mannen zijn, hoe sterker het selectieproces op
de huwelijksmarkt is doorgevoerd en hoe gro
ter de sociaal-economische achterstand van al
leenstaande mannen zal zijn. In de tabel zijn
de analyses van twee leeftijdscategorieën weer-
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Tabel 5 Het verschil tussen samenwonende en al
leenstaande mannen in sociaal-economische status
voor twee leeftijdscategorieën: regressiecoëfficiënten gecontroleerd voor alle overige selectievariabelen

aantal uren werken per week
beroepsprestige
uurloon
uurloon, gecontroleerd
voor beroepsprestige

78 t/m
34 jaar

35 t/m
64 jaar

0.735**
1.990
2.721**

0.322
2.515
5.571**

2.531**

5.232**

* = p < 0.0 5; ** = p <0.01

gegeven in drie kolommen. We zien voor elke
afhankelijke variabele de omvang van het ver
schil tussen samenwonende en alleenstaande
mannen, zoals aangeduid door de regressiecoëfficiënt. Dit verschil is gecontroleerd voor
leeftijd en alle overige selectievariabelen (zoals
in de voorgaande tabellen).
Wat het hebben van een baan betreft gaat
onze verwachting niet op. Hoe ouder mannen
worden, des te kleiner het verschil tussen sa
menwonenden en alleenstaanden wordt. Bij
het beroepsprestige zien we dat de verwachting
wel op gaat. Het verschil in prestige tussen sa
menwonende en alleenstaande mannen is
kleiner in de jongere groep dan in de oudere
groep. Nog sterker is dit het geval voor verschil
len in uurloon en voor verschillen in uurloon
gecorrigeerd voor het effect van be
roepsprestige. In de jongere groep hebben al
leenstaande mannen een achterstand van f
2,72; in de oudere groep is de achterstand twee
keer zo groot, f 5,57. Omdat oudere mannen so
wieso meer verdienen, rest nog de vraag of de
achterstand van alleenstaanden ook in rela
tieve zin groter is onder oudere mannen. Dit
blijkt wel het geval te zijn: als we de achter
stand relateren aan het gemiddelde uurloon
van jonge en oude mannen, bedraagt zij 12 pro
cent in de jongere groep en 17 procent in de
oudere groep.
In het algemeen zijn deze uitkomsten rede
lijk in overeenstemming met de selectie-hypothese. Bij de jonge mannen zorgen degene die
succesvol zijn op de arbeidsmarkt maar nog
niet samenwonen ervoor dat de positie van al
leenstaande mannen als geheel nog relatief
gunstig is. Hoe ouder de groep wordt, des te

groter het aandeel van permanent alleenstaan
den en des te scherper de achterstand op sa
menwonende mannen naar voren komt. Een
uitzondering op dit patroon is het hebben van
werk. Daar is de achterstand van alleenstaan
den juist wat kleiner onder oudere mannen.

Conclusie
Na de in het onderzoek uitgevoerde analyses
te hebben gezien kunnen we een aantal con
clusies trekken. Ten eerste hebben we voor het
eerst in Nederland laten zien dat alleen
staande mannen het in sociaal-economisch
opzicht minder goed doen dan samenwonende
mannen. Mannen die samenwonen hebben ge
middeld een hogere sociaal-economische sta
tus dan alleenstaande mannen, ook na contro
le voor leeftijd. Dit geldt voor verschillende in
dicatoren van sociaal-economische status
maar sterker voor uurloon en het hebben van
werk dan voor beroepsprestige. Bovendien zijn
het over het algemeen geen kleine verschil
len.
Bij het zoeken naar verklaringen voor het
verschil in sociaal-economische status hebben
we gekeken naar de invloed van selectievaria
belen op de huwelijks- en arbeidsmarkt. Be
paalde eigenschappen die mannen bezitten
worden zowel positief gewaardeerd door vrou
wen als door werkgevers. Door voor deze ei
genschappen te controleren in een analyse
neemt het oorspronkelijke verschil tussen sa
menwonende en alleenstaande mannen af.
Een klein deel van het verschil is te wijten aan
het feit dat vrouwen en werkgevers mannen
met gelijksoortige eigenschappen selecteren en
niet aan het hebben van een vrouw.
Van de selectievariabelen die gebruikt zijn
in de analyses heeft met name de hoogst be
haalde opleiding van mannen een sterke in
vloed op hun sociaal-economische status. Dit
geldt vooral bij de verklaring van het beroeps
prestige. Maar ook het uurloon en het uurloon,
gecontroleerd voor beroepsprestige worden
sterk bepaald door opleiding. Mannen met een
hoge opleiding hebben duidelijk een hogere
sociaal-economische status dan mannen met
een lage opleiding. Als selectievariabele heeft
de hoogst behaalde opleiding van mannen ook
een invloed. Mannen met een hogere oplei
ding hebben, wanneer we controleren voor
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leeftijd, een grotere kans om samen te wonen
dan mannen met een lagere opleiding. En
mede daardoor hebben ze een hogere sociaaleconomische status.
Onze belangrijkste conclusie is echter dat
er na controle voor selectievariabelen een sig
nificant en niet te verwaarlozen achterstand
overblijft van alleenstaande mannen op
samenwonende mannen. We menen dat dit
verschil deels is toe te schrijven aan de ver
schillende vormen van steun die een vrouw
haar man kan bieden. Zo zal de nog steeds veel
voorkomende traditionele rolverdeling binnen
relaties in het voordeel van de man werken.
Veel vrouwen nemen de zorg voor het huishou
den en de eventuele kinderen voor hun reke
ning. Dat maakt zo'n vrouw voor haar inko
men volledig afhankelijk van het inkomen van
haar man. Zij zal daardoor vaak bereid zijn
hem te steunen in zijn carrière. Haar 'succes'
hangt immers af van zijn 'succes'. Vrouwen met
een meer traditionele instelling zullen hierbij
overigens een grotere steun zijn voor hun man
dan meer modern denkende vrouwen.
Zal de achterstand van alleenstaande man
nen in de toekomst blijven bestaan? Enerzijds
zou men een afname kunnen verwachten.
Onze interpretatie richt zich immers op een re
delijk traditionele verdeling van taken en rol
len binnen het huwelijk en deze taakverdeling
is langzaam aan het verdwijnen. Anderzijds
zijn er ook meer 'moderne' vormen van steun
denkbaar. Zo zou men kunnen stellen dat juist
vrouwen die werken de carrière van hun man
stimuleren (Bernasco, 1994). Als vrouwen zelf
een carrière hebben, kunnen zij zich beter inle
ven in de carrière van hun man. Daarnaast be
schikken ze over kennis en vaardigheden waar
mee ze hun man kunnen helpen. En wellicht
kan een man voordeel doen met het netwerk
dat zijn vrouw via haar carrière heeft opge
bouwd. Vrouwen die werken en vooral vrouwen
in hoog gewaardeerde beroepen, zijn dan beter
in staat om inhoudelijke steun te verlenen ten
behoeve van de carrière van hun man.
Een kanttekening bij ons onderzoek is dat
we niet alle relevante selectiefactoren in kaart
hebben gebracht. Factoren als ambitie, com
municatieve vaardigheden, uiterlijk en andere,
meer psychologische eigenschappen zouden
natuurlijk ook een invloed kunnen hebben op
selectie door werkgevers en vrouwen. Dergelijke informatie is in de door ons gebruikte gege
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vens niet aanwezig en toekomstig onderzoek
zal moeten uitwijzen of selectie wellicht een
grotere rol speelt. Hierbij is idealiter longitudi
naal onderzoek nodig waarin men de sociaaleconomische status van samenwonende man
nen vergelijkt met hun sociaal-economische
status voor het samenwonen. Niettemin lijken
de door ons gevonden verschillen vooralsnog te
groot om hen geheel aan selectie toe te kunnen
schrijven.
Tot slot zijn er nog alternatieve verklaringen
mogelijk. Zo zou men de sociaal-economische
achterstand van alleenstaanden kunnen toe
schrijven aan negatieve discriminatie door
werkgevers. Er zijn verschillende redenenen
waarom werkgevers een voorkeur zouden kun
nen hebben voor mannen die samenwonen of
getrouwd zijn. Omdat getrouwde mannen over
het algemeen minder mobiel zijn, is het risico
dat ze van baan wisselen en eventuele investe
ringen door de werkgever verloren gaan, klei
ner. Ook kunnen normatieve opvattingen van
werkgevers een rol spelen. Hoewel de norm dat
men uiteindelijk moet trouwen of samenwo
nen tegenwoordig minder sterk is dan vroeger,
kan het nog steeds zo zijn dat mensen nega
tieve kenmerken toeschrijven aan mannen die
nooit zijn getrouwd. Een man die nooit door
een vrouw is gekozen of een man die zich niet
aan een vrouw kan binden, daar zal wel wat
mis mee zijn, zo wordt misschien wel eens ge
dacht. In aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld
via vignetstudies onder werkgevers, zal moe
ten blijken in hoeverre dergelijke voorkeuren
van werkgevers een rol spelen bij de door ons
gevonden sociaal-economische achterstand
van alleenstaande mannen.
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