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In Nederland had 8% van de werkenden in 2018 meerdere betaalde banen, zogenaamde multi-
jobbers. Sinds 2000 is het percentage werkende Nederlanders met meerdere betaalde banen 
langzaam toegenomen. De reden voor het hebben voor meerdere banen verschilt tussen 
verschillende multi-jobbers. Voor sommigen geldt bijvoorbeeld dat zij meer uren willen 
werken in hun eerste baan, maar dat dit niet mogelijk is. Het hebben van twee banen die 
verschillen wat betreft werkzaamheden, kan er ook toe bijdragen dat werkenden verschillende 
vaardigheden opdoen, wat ook een reden kan zijn om meerdere banen te hebben. Een derde 
reden voor multi-jobben wordt wel ‘hedging’ genoemd, dit houdt in dat werkenden meerdere 
banen hebben om het risico op werkloosheid te verkleinen. De meeste voorgaande studies 
hebben zich gericht op het vergroten van het aantal werkuren als reden voor MJH en hebben 
aanwijzingen gevonden dat een deel van de multi-jobbers inderdaad om deze reden meerdere 
banen hebben. De andere twee redenen zijn nog nauwelijks onderzocht. 

Er is weinig bekend over of multi-jobben resulteert in een betere of slechtere gezondheid. 
Sommige voorgaande studies laten zien dat multi-jobbers betere gezondheid ervaren dan 
werkenden met één baan, terwijl andere studies vinden dat multi-jobbers juist een slechtere 
gezondheid ervaren of geen verschil vinden tussen multi-jobbers en werken met één baan qua 
gezondheid. Een verklaring hiervoor is wellicht dat multi-jobbers een diverse groep werkenden 
zijn: voor sommigen heeft het hebben van meerdere banen wellicht positieve gevolgen 
voor hun gezondheid, en voor anderen negatieve gevolgen. Werkenden die meerdere banen 
hebben uit financiële noodzaak ervaren bijvoorbeeld meer burn-outklachten dan werkenden 
die om een andere reden meerdere banen hebben. Daarnaast is er weinig bekend over de 
consequenties van multi-jobben voor participatie in betaald werk en hoe dit verschilt tussen 
verschillende groepen werkenden. Voor werkenden die meerdere banen hebben omdat het 
hen verschillende vaardigheden bijbrengt leidt multi-jobben wellicht tot hogere participatie 
in betaald werk (Hoofdstuk 1).

Het is belangrijk om beter te begrijpen waarom werkenden meerdere betaalde banen hebben. 
Daarnaast is het belangrijk om beter te begrijpen wat de consequenties van multi-jobben voor 
gezondheid en participatie in betaald werk zijn en dit verschil tussen verschillende (groepen) 
multi-jobbers. Door hier meer inzicht in te krijgen kunnen we wellicht groepen identificeren 
die negatieve gevolgen van multi-jobben ervaren. Het doel van dit onderzoek was het in 
kaart brengen van determinanten van multi-jobben en het onderzoeken van verschillen in 
gezondheid en werk participatie tussen multi-jobbers en werkenden met één baan. 
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In het eerste deel van dit proefschrift lag de nadruk op het in kaart brengen van determinanten 
van en ervaringen met multi-jobben. Het doel van Hoofdstuk 2 was het selecteren van factoren 
die transities van het hebben van één baan naar het hebben van meerdere banen voorspellen. 
We maakten hierbij een onderscheid tussen een transitie naar twee banen als werknemer 
en een transitie naar één of meerdere banen als werknemer (combinatie multi-jobben), en 
werkzaam zijn als zelfstandige (hybride multi-jobben). We vonden dat het hebben van een 
tijdelijk contract, het ontbreken van een prettige sfeer op het werk en een tekort aan geld zowel 
transities naar combinatie mult-jobben als hybride multi-jobben voorspelden. Combinatie 
multi-jobben werd daarnaast voorspeld door part-time werk, demotie, een geschiedenis van 
fysiek zwaar werk, thuiswonende kinderen, en participeren in vrijwilligerswerk. Hybride multi-
jobben werd verder voorspeld door een hoog opleidingsniveau, hogere mastery, emotionele 
werkeisen en werk-thuis interferentie. Dit suggereert dat het vergroten van het aantal 
werkuren als reden voor multi-jobben wellicht meer van toepassing is op combinatie multi-
jobbers, terwijl hybride multi-jobbers wellicht vaker meerdere banen hebben om een betere 
balans tussen thuis en werk te vinden. 

Ondanks dat ervaringen met multi-jobben wellicht een belangrijke link kunnen zijn tussen 
multi-jobben en gezondheid, is er weinig bekend over hoe werkenden het hebben van meerdere 
banen ervaren. In Hoofdstuk 3 was het doel dan ook om ervaringen met multi-jobben in kaart 
te brengen. We vonden dat ervaringen met multi-jobben variëren van positief tot negatief 
en dat sommige werkenden multi-jobben als positief noch negatief ervaren. Werkkenmerken 
beïnvloedden ervaringen met multi-jobben. Deelnemers aan het onderzoek noemden 
kenmerken van individuele banen, zoals contracttype en werkuren, maar ook kenmerken 
van de combinatie van banen, zoals conflicten tussen werkschema’s en positieve ‘spill-over’ 
effecten. Persoonlijke kenmerken versterkten of verzwakten de relatie tussen werkkenmerken 
en ervaringen met multi-jobben. Het hebben van een partner droeg bijvoorbeeld bij aan het 
verminderen van de last van het hebben van meerdere banen. Nadelige werkkenmerken en 
nadelige situaties in de persoonlijke context kwamen vaak voor bij dezelfde multi-jobbers. 
Daardoor konden we drie groepen onderscheiden: (i) multi-jobbers die vooral positieve 
ervaringen hadden met multi-jobben; (ii) multi-jobbers die vooral negatieve ervaringen met 
multi-jobben hadden; en (iii) multi-jobbers die geen positieve of negatieve ervaringen met 
multi-jobben hadden. 

De resultaten in Hoofdstuk 2 en 3 lieten zien dat er mogelijk groepen multi-jobbers te 
onderscheiden zijn. Omdat gevolgen van multi-jobben voor de gezondheid mogelijk verschillen 
tussen zulke groepen, onderzochten we in Hoofdstuk 4 of zulke groepen onderscheiden 
konden worden en of er gezondheidsverschillen zijn tussen groepen multi-jobbers. We vonden 
vier verschillende groepen multi-jobbers: (i) kwetsbare multi-jobbers die vaak meerdere banen 
hadden om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen en vaak conflicten tussen werkschema’s 



221

Samenvatting

S

ervoeren. Daarnaast hadden ze vaak hoge werkeisen, en weinig hulpbronnen om met die eisen 
om te gaan; (ii) onverschillige multi-jobbers, die vaak meerdere banen hadden omdat ze niet 
meer uren konden werken in hun eerste baan. Zij ervoeren weinig voor- of nadelen van het 
hebben van meerdere banen; (iii) tevreden combinatie multi-jobbers, die vaak meerdere banen 
hadden omdat ze de combinatie van banen leuk vonden en vaak voordelen van multi-jobben 
ervoeren. Ze werkten vaak veel uren, maar hadden lage werkeisen en veel hulpbronnen om met 
die eisen om te gaan; en (iv) tevreden hybride multi-jobbers, die allemaal zelfstandig waren 
in hun tweede baan. Zij ervoeren ook vooral voordelen van multi-jobben. Daarnaast vonden 
we dat mannen en werkenden met een hoog opleidingsniveau relatief vaak in de tevreden 
combinatie en tevreden hybride groep zaten. Kwetsbare multi-jobbers ervoeren een slechtere 
fysieke en mentale gezondheid dan de andere drie groepen multi-jobbers.

De gezondheidsverschillen tussen de groepen die we in Hoofdstuk 4 vonden zijn mogelijk te 
verklaren door verschillen in werkkenmerken specifiek voor multi-jobben, zoals conflicterende 
werkschema's, of door verschillen in werkkenmerken die ook door werkenden met één baan 
ervaren worden, zoals contracttype. Om te achterhalen of het hebben van meerdere banen 
invloed heeft op gezondheid, onafhankelijk van werkkenmerken die ook van toepassing zijn 
op werkenden met één baan, hebben we in Hoofdstuk 5 gezondheidsverschillen tussen 
multi-jobbers en werkenden met één baan onderzocht in een homogene groep werknemers. 
In dit onderzoek ging het om een groep werknemers in precair werk, waarbij precair werk 
gedefinieerd werd als een combinatie van nadelige werkkenmerken, bijvoorbeeld een tijdelijk 
contract, en laag inkomen. We vonden geen verschillen in gezondheid tussen multi-jobbers en 
werkenden met één baan in precair werk. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gezondheid 
vooral beïnvloed wordt door het hebben van een precaire baan en in mindere mate door het 
aantal banen dat een werkende heeft. Een andere verklaring is dat het hebben van meerdere 
banen voor sommige werkenden de negatieve gevolgen van precair werk verkleint, waar het 
deze negatieve gevolgen voor andere werkenden wellicht versterkt. 

In Hoofdstuk 6 onderzochten we de relatie tussen multi-jobben en langdurig ziekteverzuim. 
We vonden geen verschillen tussen multi-jobbers en werkenden met één baan wat betreft 
het voorkomen van langdurig ziekteverzuim in een periode van anderhalf jaar. Ook tussen 
combinatie multi-jobbers en werkenden met één baan en tussen hybride multi-jobbers 
en werkenden met één baan werden geen verschillen gevonden wat betreft langdurig 
ziekteverzuim. Alleen onder werkendnen die meer dan 37 uur per week werkten vonden we 
dat combinatie multi-jobbers vaker langdurig ziekteverzuim ervoeren. 

Dat we in de hierboven beschreven hoofdstukken geen gezondheidsverschillen vonden 
tussen multi-jobbers en werkenden met één baan komt mogelijk door een 'healthy multiple 
job holder effect'. Dit houdt in dat werkers met een slechte gezondheid minder geneigd 
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zijn een tweede baan te nemen, of dat zij eerder geneigd te zijn weer terug te keren naar 
een situatie waarin zij één baan hebben. In Hoofdstuk 2 vonden we dat slechte gezondheid 
niet voorspelt of mensen een tweede baan nemen. In Hoofdstuk 7 onderzochten we of 
een slechte gezondheid voorspelt of mensen een transitie maken van multi-jobben naar 
een situatie waarin zij één baan hebben. We vonden dat multi-jobbers met depressieve 
symptomen vaker een stabiele transitie maakten naar een situatie waarin zij één 
baan hebben. Multi-jobbers met een slechtere mentale gezondheid en/of depressieve 
symptomen hadden ook vaker een instabiel multi-jobbing patroon. Dit betekent dat zij 
vaker na een situatie waarin zij één baan hadden, weer een transitie maakten naar multi-
jobben. Deze resultaten laten zien dat er wellicht een healthy multiple job holder effect 
bestaat voor mentale gezondheid. Voorgaande studies die dit effect niet in ogenschouw 
hebben genomen hebben negatieve gevolgen van multi-jobben voor mentale gezondheid 
wellicht over het hoofd gezien. 

Multi-jobben kan bijdragen aan participatie in betaald werk, omdat het werkloosheid 
kan voorkomen, of omdat het kan bijdragen aan het ontwikkelen van verschillende 
vaardigheden en kennis. Het is echter ook mogelijk dat multi-jobbers niet voldoende 
verdienen om rond te komen in periodes waarin zij terug moeten vallen op één baan. 
In Hoofdstuk 8 onderzochten we verschillen tussen multi-jobbers en werkenden met 
één baan wat betreft participatie in betaald werk en economische afhankelijkheid. 
Economische afhankelijkheid diende als indicator voor inadequaat werk, wat betekent 
dat een werknemer minder uren werkt dan hij of zij zou willen werken of dat hij of zij 
een laag uurloon heeft. We vonden dat multi-jobbers in meer maanden betaald werk 
hadden dan werkenden met één baan. Ook vonden we dat zij vaker economisch afhankelijk 
waren, wat betekent dat zij vaker minder verdienden van een bijstandsuitkering voor een 
alleenstaande. Dit suggereert dat multi-jobbers in periodes waarin zij terug vallen op één 
baan, te weinig verdienen om rond te komen. 

Het doel van dit proefschrift was het in kaart brengen van determinanten van multi-jobben en 
het onderzoeken van verschillen in gezondheid en werk participatie tussen multi-jobbers en 
werkenden met één baan. In Hoofdstuk 9 zijn de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift 
in het licht van dit doel gepresenteerd en in context geplaatst. Verder zijn in dit hoofdstuk de 
methodologische beperkingen van dit onderzoek besproken en zijn aanbevelingen voor verder 
onderzoek en voor beleidsmakers gepresenteerd. 

Ten eerste vonden we dat multi-jobbers een heterogene groep werkenden zijn. Verschillende 
kenmerken voorspelen transities van het hebben van één baan naar combinatie multi-
jobbing en hybride multi-jobing. Daarnaast ervaren verschillende werkenden het hebben van 
meerdere banen anders. Ook vonden we vier verschillende groepen multi-jobbers, gebaseerd 
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op verschillen in hun redenen voor het hebben van meerdere banen, hun ervaring met multi-
jobbing, werkkenmerken, sociale kenmerken en financiële kenmerken. We adviseren dat 
toekomstig onderzoek deze diversiteit in ogenschouw neemt. 

Ten tweede vonden we geen verschillen in gezondheid tussen multi-jobbers en werkenden met 
één baan. In een groep werknemers in het algemeen en in een groep werknemers in precair 
werk vonden we geen verschillen. Dit impliceert dat werkkenmerken waaraan werkenden met 
één baan ook blootgesteld zijn meer invloed hebben op gezondheid dan het aantal banen dat 
een werkende heeft.

Ten derde vonden we aanwijzingen voor een ‘healthy multiple job holder effect': multi-jobbers 
met een slechte mentale gezondheid maakten vaker een transitie naar een situatie waarin 
zij één baan hadden. Dit kan mogelijk verklaren waarom in veel studies geen verschillen in 
gezondheid worden gevonden tussen multi-jobbers en werkenden met één baan. 

Ten vierde vonden we dat werkenden vaak transities maken naar multi-jobben en weer terug 
naar een situatie waarin zij één baan hebben. Er is weinig bekend over waarom deze transities 
plaatsvinden en hoe ze de gezondheid van werkenden beïnvloeden. We bevelen aan dat hier 
verder onderzoek naar gedaan wordt.

Ten vijfde vonden we dat multi-jobbers vaker participeren in betaald werk, maar dat zij ook 
vaker economisch afhankelijk waren dan werkenden met één baan. Dit komt wellicht doordat 
multi-jobbers in periodes dat zij terugvallen op één baan te weinig verdienen om economisch 
afhankelijk te zijn. 

Concluderend laat dit proefschrift zien dat multi-jobben positieve consequenties kan hebben 
voor participatie in betaald werk, maar dat sommige werkenden het als negatief ervaren en dat 
periodes van inadequaat werk vaker voorkomen bij multi-jobbers. Werkgevers en beleidmakers 
kunnen bijdragen aan het behouden van de positieve consequenties van multi-jobben. 
Werkgevers kunnen bijdragen aan het beperken van de negatieve consequenties van multi-
jobben door zich bewust te zijn van welke werknemers meerdere banen hebben en hoe hun dit 
beïnvloedt. Als zij stress ervaren door conflicten in hun werkschema's dan kan meer flexibiliteit 
hun ervaring met multi-jobben mogelijk verbeteren, bijvoorbeeld. Een gepersonaliseerde 
aanpak lijkt nodig, om rekening te houden met de diversiteit onder multi-jobbers. Daarnaast 
kan coördinatie tussen werkgevers, resulterend in pakketten van parttime banen die samen 
een fulltime baan vormen, het risico op inadequaat werk en conflicten tussen werkschema’s 
verminderen. Beleid met als doel het ondersteunen van multi-jobbers bij het vinden van een 
nieuwe baan, bijvoorbeeld levenslang leren of actief arbeidsmarktbeleid, kan bijdragen aan 
het verminderen van inadequaat werk onder multi-jobbers.


