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Dit is de achtste publicatie in de reeks ‘Kort & Bondig’ die 

onderzoeksinstituut AIAS-HSI van de Universiteit van Amsterdam uitbrengt 

om in kort bestek en op toegankelijke wijze uitkomsten te presenteren van 

recent verricht onderzoek.  

 

Deze achtste ‘Kort & Bondig’ richt zich op de vraag hoe multiple jobholding 

in de creatieve zich heeft ontwikkeld tussen januari 2010 en december 2018 

en wat multiple jobholding in deze sector kenmerkt. De bevindingen zijn 

gebaseerd op analyses van microdatabestanden van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) en maken onderdeel uit van het onderzoeksproject 

‘Werk, zekerheid en belangenvertegenwoordiging in de creatieve industrie’ 

(WERCREA). Doel van dit onderzoek is grip krijgen op de belangen van 

werkenden in de creatieve industrie, hun arbeidsvoorwaarden en de 

collectieve mechanismen om deze te behartigen.  

 

Het onderzoek WERCREA wordt mogelijk gemaakt door steun van het 

Instituut GAK.  
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Inleiding 
Het combineren van verschillenden banen in loondienst, of het combineren 

van een baan in loondienst met een bestaan als zelfstandige, is een 

veelvoorkomend verschijnsel in de creatieve industrie. En niet alleen in 

Nederland. Ook in andere landen is multiple jobholding wijdverspreid in de 

creatieve industrie (Hennekam & Bennett, 2016; Serafini & Banks, 2020; 

Throsby & Zednik, 2011). Het lijkt daarmee een generiek kenmerk van de  

sector.  

Kort & Bondig 6 (Been en Keune, 2021a) liet al zien dat het aantal multiple 

jobholders het afgelopen decennium is toegenomen binnen de Nederlandse 

creatieve industrie. In deze achtste Kort & Bondig gaan we dieper in op dit 

verschijnsel. Hoe heeft multiple joholding zich ontwikkeld sinds 2010? 

Combineert men doorgaans meerdere posities binnen de creatieve industrie 

of juist werk binnen de creatieve industrie met werk daarbuiten? Combineert 

men (kleine) banen in loondienst, of een bestaan als zelfstandige met een 

functie in loondienst? Hoe zit het met de inkomens? Is multiple jobholding een 

verschijnsel dat overal in de creatieve industrie evenveel voorkomt of is het 

waarschijnlijker dat je meerdere banen combineert als je bijvoorbeeld in de 

Kunsten werkt? En wie zijn nu de multiple jobholders?  

Na een korte beschrijving van de kenmerken van de arbeidsmarkt van de 

creatieve industrie en de analyses die ten grondslag liggen aan deze Kort & 

Bondig, gaan we allereerst in op de ontwikkelingen in multiple jobholding die 

we tussen januari 2010 en december 2018 kunnen onderscheiden in de 

creatieve industrie. Vervolgens kijken we wat voor type banen multiple 

jobholders combineren en wat hun verdiensten zijn, zowel binnen de creatieve 

industrie als daarbuiten. We sluiten af met een verklarende analyse: welke 

deelsectoren en persoonskenmerken maken het waarschijnlijker dat iemand 

multiple jobholder is?  
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Achtergrond van het onderzoek 

 

Multiple jobholding in de creatieve industrie1 
De belangrijkste verklaring voor multiple jobholding in de creatieve industrie 

wordt gezocht in het lage verdienniveau van velen in de sector (de Peuter, 

2014; Gill & Pratt, 2008; McRobbie, 2011). De toename van multiple 

jobholding in de creatieve industrie in Nederland, maar ook elders, wordt dan 

ook vaak toegeschreven aan een toename van laagbetaald en onzekerwerk in 

de sector (Lingo & Tepper, 2012; Serafini & Banks, 2020). Het combineren van 

banen en/of zzp-schap wordt in deze context gezien als een strategie om het 

niveau en de zekerheid van inkomen te verhogen tot (ten minste) een redelijke 

levensstandaard (Menger, 2017; Throsby & Zendik, 2011). Een andere 

strategie die ook vaak voorkomt is het verlaten van de creatieve sector om 

elders te gaan werken (Percival, 2020).  

Dat multiple jobholders de sector niet (geheel) verlaten als de inkomsten te 

laag zijn om van te kunnen leven, wordt vaak verklaard met het gegeven dat 

werkenden in de creatieve industrie een grote interne drive hebben om hun 

creatieve werk te doen. Omdat het werk een grote intrinsieke waarde voor ze 

heeft, zijn ze geneigd lagere inkomsten (gedurende langere tijd) te accepteren 

en aanvullend inkomen elders te genereren (McRobbie, 2011; Thompson e.a., 

2016). Dit geeft ten eerste de mogelijkheid om toch het creatieve beroep te 

blijven uitoefenen en ten tweede weet je nooit wanneer je wellicht 

doorbreekt, een succes wordt en voldoende inkomen weet te genereren met 

je creatieve beroep.  

 

1 In dit onderzoek hanteren we de definitie van de creatieve industrie zoals door het 

CBS gehanteerd in de Monitor Topsectoren Beleid 2017, welke is weergegeven in 

Appendix 1. Dit is een brede definitie waarin zowel de kunsten als de zakelijke 

creatieve dienstverlening wordt meegenomen.  
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Een aanvullende verklaring voor multiple jobholding in de creatieve industrie 

is de veel voorkomende projectmatige organisatie van werk binnen de 

creatieve arbeidsmarkt. Dit betekent dat men vaak wordt aangenomen als 

zzp’er of op een tijdelijk contract voor de duur van een project, waarna men 

weer op zoek moet naar een volgend project (Eikhof & Warhust, 2013). Zeker 

wanneer de projectaanstelling geen volledige werkweek beslaat, kan het 

logisch zijn om meerdere projecten (=banen) naast elkaar te hebben zodat ze 

gezamenlijk het volume van een volledige werkweek hebben. Dit verkleint 

tevens de kans op periodes van werkloosheid tussen projecten, aangezien 

projecten doorgaans niet op precies hetzelfde moment afgelopen zullen zijn. 

Een kleine baan in loondienst kan ook net voldoende inkomenszekerheid en 

aanspraak op sociale zekerheid geven om daarnaast als zzp’er actief te zijn. 

Multiple jobholding kan dus gaan om meerdere posities in loondienst, of om 

mensen die een bestaan als zelfstandige combineren met een baan in 

loondienst. Zeker in de creatieve industrie, waar zelfstandig ondernemerschap 

veel voorkomt, is deze laatste combinatie waarschijnlijk.  Daarnaast kan het 

inhouden dan iemand meerdere posities binnen de creatieve industrie 

combineert, maar ook dat men een positie binnen de creatieve industrie 

combineert met een positie buiten de creatieve industrie (voor een fijnmaziger 

indeling, zie ook: Throsby & Zednik, 2011).  

De verklaringen voor multiple jobholding doen vermoeden dat de verdiensten 

per baan of zzp-schap relatief laag zijn. Bij multiple jobholders die een positie 

binnen de creatieve industrie combineren met een positie daarbuiten, zal een 

substantieel deel van het inkomen waarschijnlijk buiten de creatieve industrie 

verdiend worden. De vraag is of het inderdaad tot een redelijk niveau wordt 

aangevuld, of dat het combineren van meerdere banen en/of zzp-schap juist 

ook zorgt voor een precaire situatie, aangezien in geen van de posities echt 

geïnvesteerd kan worden omdat tijd en aandacht verdeeld moeten worden en 

de kans op (door)groei daarmee kleiner is (Campion e.a. 2020).  
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Tot slot rest de vraag wat nu multiple jobholders in de creatieve industrie 

kenmerkt, los van het feit dat ze meerdere banen en/of zzp-schap 

combineren? Ten eerste is daar de context van de deelsector. Ondanks dat 

multiple jobholding vaak aan de creatieve industrie als geheel wordt 

toegeschreven, wordt het met name bestudeerd binnen de deelsectoren die 

onder de Kunsten geschaard kunnen worden. De vraag is of het met name daar 

voorkomt, of dat het ook in de andere delen van de creatieve industrie een 

veel voorkomend verschijnsel is. Ten tweede zijn er de persoonskenmerken: 

verschillen multiple jobholders structureel van mensen die niet meerdere 

posities combineren? In een literatuuroverzicht laten Campion en collega’s 

(2020) zien dat waar vroeger mannen vaker meerdere banen combineerden, 

dat tegenwoordig juist vaker vrouwen zijn en ook jongeren vandaag de dag 

oververtegenwoordigd zijn onder de multiple jobholders. In dit onderzoek 

kijken we of dit ook opgaat voor de creatieve industrie.  

 

Databestand 
Voor de analyses is gebruik gemaakt van microniveau registratiedata van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er is een longitudinaal databestand 

gecreëerd2 met daarin alle mensen werkzaam in de creatieve industrie3 tussen 

januari 2010 en december 2018. De werknemers in de creatieve industrie zijn 

geïdentificeerd op basis van de SBI-code van het bedrijf waar ze werkzaam zijn 

en de zelfstandigen op basis van de SBI-code van de eigen onderneming. Van 

de werknemers zijn maandelijkse observaties beschikbaar van het aantal 

gewerkte uren, het type contract (vast/tijdelijk) en het bruto inkomen uit 

 

2 Om werknemers in de creatieve industrie te kunnen onderscheiden is het 
BETAB bestand gecombineerd met het SPOLISBUS bestand. Dit is vervolgens 
weer gecombineerd met ZELFSTANDIGENTAB (2010-2015) of INPATAB (2016-
2018) om zelfstandigen en multiple jobholders te kunnen identificeren, 
waarna het bestand als geheel is geaggregeerd op maandniveau.  
3 Zie appendix 1 voor de gehanteerde definitie. 
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loondienst. Van de zelfstandigen is op jaarbasis beschikbaar of ze waren 

ingeschreven als zelfstandige en wat de winstaangifte over het jaar was.  

Om te kunnen nagaan of mensen een baan in loondienst combineren met een 

bestaan als zelfstandige, hebben we de werknemersbestanden en de 

zelfstandigenbestanden aan elkaar gekoppeld. Hiertoe zijn voor de 

zelfstandigen kunstmatig maandelijkse observaties gecreëerd waarbij de winst 

over het gehele jaar door 12 is gedeeld en voor alle maanden in het jaar dat 

men als zelfstandige geregistreerd stond een positie als zelfstandige is 

toegewezen. Als men nu in een betreffende maand een baan in loondienst had 

én in dat jaar ingeschreven stond als zelfstandige is men aangemerkt als 

multiple jobholder binnen de creatieve industrie voor die maand. Ook als men 

in een maand meerdere posities in loondienst had binnen de creatieve 

industrie is men aangemerkt als multiple jobholder.  Voor alle werkenden in 

de creatieve industrie, dus voor zowel de zelfstandigen als de werknemers, is 

vervolgens nagegaan of ze in de desbetreffende maand ook nog een positie 

hadden (als zelfstandige en/of werknemer) elders in de economie. Als dit het 

geval was is men ook aangemerkt als zijnde multiple jobholder. Helaas hebben 

we geen informatie of mensen meerdere zzp-schappen combineren (binnen 

dan wel binnen en buiten de creatieve industrie), aangezien in de gebruikte 

databestanden slechts het belangrijkste zzp-schap (in termen van omzet) 

wordt geregistreerd. De zelfstandigen die meerdere zzp-schappen combineren 

vallen in onze analyse dus niet onder de definitie multiple jobholder, maar in 

de categorie ‘zelfstandige’. Uiteindelijk kunnen we hiermee op basis van onze 

data vier typen multiple jobholders in de creatieve industrie onderscheiden: 

1) Zij die meerdere posities als werknemer binnen de creatieve industrie 

combineren (MJH type 1); 

2) Zij die meerdere posities als werknemer zowel binnen als buiten de 

creatieve industrie combineren (MJH type 2); 

3) Zij die één of meerdere positie(s) als werknemer met een bestaan als 

zelfstandige combineren binnen de creatieve industrie (MJH type 3); 

4) Zij die één of meerdere positie(s) als werknemer combineren met een 

bestaan als zelfstandige waarbij één van beide buiten de creatieve 

industrie valt (MJH type 4). 
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Op basis van het longitudinale databestand met maandelijkse observaties voor 

de periode januari 2010 tot en met december 2018 is vervolgens gekeken hoe 

multiple jobholding in de creatieve industrie zich gedurende deze periode 

heeft ontwikkeld.  

 

Multiple jobholding in de creatieve industrie 
Figuur 1 laat zien dat tussen januari 2010 en december 2018 het aantal 

multiple jobholders in de creatieve industrie is gegroeid van een dikke 30.000 

individuen tot meer dan 50.000 mensen, een toename van 58 procent. De 

toename lijkt even gestabiliseerd te zijn tussen 2012 en 2015, maar sinds begin 

2016 is er weer een duidelijke stijging waarneembaar. Ook als proportie van 

het totaal aantal werkenden is het aandeel multiple jobholders toegenomen: 

waar in januari 2010 17 procent aangemerkt kon worden als multiple 

jobholder was dat eind 2018 21 procent. 

 

FIGUUR 1: ONTWIKKELING VAN HET AANTAL MULTIPLE JOBHOLDERS  
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Figuur 2 laat een vergelijking zien tussen januari 2010 en november 2018 

waarbij de vier verschillende typen multiple jobholders worden onderscheiden 

(zie paragraaf over databestand). Allereerst is te zien dat het overgrote deel 

van de multiple jobholders een positie binnen de creatieve sector met een 

positie buiten de creatieve sector combineert (MJH type 2 en 4). Daarnaast is 

te zien dat type 1 en 2, die twee posities als werknemer combineren, tussen 

januari 2010 en december 2018 minder belangrijk zijn geworden, terwijl de 

laatste twee typen die loondienst en zzp-schap combineren in deze periode 

juist in aantal zijn gegroeid. Type 4, waarbij een baan in loondienst wordt 

gecombineerd met een bestaan als zelfstandige en waarbij één van beide 

buiten de creatieve industrie valt, is in deze periode sterk gegroeid en verder 

uitgelopen op de andere drie typen. In november 2018 is dit veruit het meest 

voorkomende type multiple jobholder. Type 1 is in dezelfde periode bijna 

verdwenen: er zijn nog maar heel weinig werkenden die eind 2018 meerdere 

banen in loondienst combineren in de creatieve industrie. De combinatie 

zelfstandige en een baan in loondienst binnen de creatieve industrie (type 3) 

is daarentegen in deze periode verdubbeld. Het totale aandeel van type 3 is 

desalniettemin kleiner dan zowel type 2 als type 4 die een positie binnen en 

buiten de creatieve industrie combineren.  Als we kijken in welke andere 

sectoren deze mensen tevens werkzaam zijn, dan komt er een zeer divers 

beeld naar voren. Belangrijke sectoren zijn de 1) groot- en detailhandel, 2) 

verhuur en overige zakelijke dienstverlening, 3) gezondheid & welzijn, en 4) 

informatie en communicatie.  
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FIGUUR 2: TYPEN MULTIPLE JOBHOLDERS IN DE CREATIEVE INDUSTRIE 

 
Note: de aantallen gerapporteerd in deze figuur zijn beperkt tot multiple jobholders in 

de creatieve industrie tussen de 18 en 66 jaar oud.  

 

Verdienniveau van multiple jobholders 
Figuur 3 laat het verdienniveau van multiple jobholders in de creatieve 

industrie zien. Ook hier wordt weer een vergelijking gemaakt tussen januari 

2010 en november 2018. Zowel het gemiddelde- als het mediane 

verdienniveau is gerapporteerd. Te zien is dat het gemiddelde verdienniveau 

in de sector hoger ligt dan het mediane verdienniveau. Dit komt doordat het 
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het verdienspectrum. Wat allereerst opvalt aan de figuur is dat het 

verdienniveau van multiple jobholders aanzienlijk omhoog wordt gehaald door 

loon of winst dat buiten de creatieve industrie wordt verdiend (verschil tussen 

verdiensten creatieve industrie en totaal verdiensten). Meer dan de helft van 

het inkomen werd buiten de creatieve sector verdiend in 2010 en dit aandeel 

loopt verder op tussen 2010 en 2018. De figuur laat daarnaast zien dat hoewel 

de totale verdiensten van multiple jobholders in november 2018 hoger zijn dan 

in januari 2010, dit niet het geval is voor de verdiensten gehaald uit posities 

binnen de creatieve industrie.  
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FIGUUR 3: VERDIENNIVEAU VAN MULTIPLE JOBHOLDERS  

 
Note: de cijfers gerapporteerd in deze figuur zijn beperkt tot multiple jobholders in de 

creatieve industrie tussen de 18 en 66 jaar oud.  

 

Figuur 4 laat vervolgens zien welk deel van de multiple jobholders lage 

verdiensten hebben, gedefinieerd als minder dan 2/3 van de gemiddelde bruto 

verdiensten in Nederland. De figuur laat zien dat het aandeel multiple 

jobholders met lage verdiensten lager ligt dan dat van alle werkenden in de 

creatieve industrie en dat dit aandeel ook in het afgelopen decennium is 

gedaald. Multiple jobholders slagen er daarmee redelijk in met het 

combineren van meerdere banen hun verdienniveau op te krikken. 

Tegelijkertijd heeft 31 procent van de multiple jobholders eind 2018 toch nog 

lage verdiensten, dus multiple jobholding is niet altijd de oplossing om tot een 

redelijk verdienniveau te komen.  
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FIGUUR 4: LAGE VERDIENSTEN (minder dan 2/3 van gemiddelde bruto verdiensten): 

CREATIEVE INDUSTRIE TOTAAL EN MULTIPLE JOBHOLDERS VERGELEKEN (%) 

 

 

 

Als we het mediane verdienniveau uitsplitsen naar type multiple jobholder 

(figuur 5) wordt duidelijk dat de totale verdiensten het laagst zijn voor de 

multiple jobholders die meerdere banen in loondienst combineren en waarbij 

deze zich zowel binnen als buiten de creatieve industrie bevinden (MJH type 
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jobholder waarvan alle posities zich binnen de creatieve industrie bevinden 

(type 1 en type 3). Figuur 4 laat tot slot zien dat voor de typen multiple 

jobholders die werk binnen en buiten de creatieve industrie combineren (type 

2 en type 4) maar een heel klein gedeelte van het inkomen binnen de creatieve 

industrie wordt verdiend. Voor type 4, wat de grootste groep multiple 

jobholders is, is dit aandeel tussen begin 2010 en eind 2018 alleen maar kleiner 
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 FIGUUR 5: VERDIENNIVEAU UITGESPLITST NAAR TYPE MULTIPLE JOBHOLDER  

 

Note: de cijfers gerapporteerd in deze figuur zijn beperkt tot multiple jobholders in de 

creatieve industrie tussen de 18 en 66 jaar oud.  

 

Als we tot slot het totale verdienniveau van de multiple jobholders in de 

creatieve industrie afzetten tegen dat van de andere arbeidsmarktposities in 

de creatieve industrie (figuur 6), dan wordt duidelijk dat multiple jobholders in 

de middenmoot vallen. Hun totale verdiensten in zijn gemiddeld weliswaar iets 

lager dan die van werknemers met een vast contract en behoorlijk wat lager 

dan die van zmp’ers en directeuren/groot aandelhouders, maar ze verdienen 

gemiddeld rond de 50 procent meer dan zzp’ers of werknemers met een 

tijdelijk contract. We hebben voor deze figuur november 2018 gebruikt als 

ijkpunt.  
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FIGUUR 6: VERDIENSTEN VAN MULTIPLE JOBHOLDERS VERGELEKEN (NOVEMBER 

2018) 

 

 

Waar en wie? 
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(bij)baan in de creatieve industrie er ook voor dat de verdiensten uit deze 

positie waarschijnlijk laag zullen zijn (de hobbybaan).  

 

Vrouwen in de creatieve industrie zijn iets vaker multiple jobholder dan 

mannen. Dit komt echter doordat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de 

groep met lage verdiensten. Zodra we hiervoor controleren in onze modellen 

is het juist waarschijnlijker dat mannen multiple jobholder zijn. Daarnaast is 

het voor werkenden met een migratieachtergrond minder waarschijnlijk dat 

ze multiple jobholder zijn dan voor werkenden zonder migratieachtergrond. 

Ook het opleidingsniveau doet ertoe: hoe hoger opgeleid hoe waarschijnlijker 

dat men multiple jobholder is.   

 

Samenvatting en conclusies  
Tussen januari 2010 en december 2018 is het aantal multiple jobholders met 

58 procent toegenomen. Deze toename lijkt geheel toe te schrijven aan een 

groei van werkenden die een baan in loondienst combineren met een bestaan 

als zelfstandige. Hoewel ook de groep waarbij zowel de baan in loondienst als 

de activiteiten als zelfstandige binnen de grenzen van de creatieve industrie 

plaatsvinden is gegroeid, is de grootste groei te zien bij de groep waarbij de 

ene functie binnen de creatieve industrie valt en de andere erbuiten. De 

verklaring die doorgaans gegeven wordt voor deze laatste combinatie is dat 

deze groep multiple jobholders onvoldoende inkomen weet te genereren uit 

hun functie binnen de creatieve industrie. Ze zoeken vervolgens een baan 

erbuiten erbij om rond te kunnen komen. Het feit dat dit onderzoek laat zien 

dat het grootste gedeelte van het inkomen van deze groep multiple jobholders 

buiten de creatieve industrie wordt verdiend ondersteunt deze verklaring. De 

oorzakelijkheid is in dit onderzoek echter niet aan te tonen: het zou ook 

kunnen dat deze groep bestaat uit werkenden die de functie binnen de 

creatieve industrie semi-hobbymatig naast een andere baan beoefenen en de 

primaire focus helemaal niet ligt op de functie binnen de creatieve industrie 

(iets waar in de eerste verklaring vanuit gegaan wordt).  
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Er zijn grote verschillen tussen de deelsectoren van de creatieve industrie. De 

kans dat iemand multiple jobholder is, is aanzienlijk groter in de deelsectoren 

waarin de Kunsten centraal staan, dan in de meer zakelijke deelsectoren van 

de creatieve industrie. Ook persoonskenmerken doen ertoe: ouderen zijn 

minder vaak multiple jobholder dan jongeren, lager opgeleiden minder vaak 

dan middel- en hoogopgeleiden en werkenden met een migratieachtergrond 

in de creatieve industrie combineren ook minder vaak meerdere banen en/of 

zzp-schap als werkenden zonder migratieachtergrond. Ook zijn vrouwen vaker 

multiple jobholder dan mannen. Dit lijkt echter samen te hangen met dat 

vrouwen vaak minder verdienen binnen de creatieve industrie dan mannen.  

Al met al kunnen we concluderen dat de grootste groep multiple jobholders 

binnen de creatieve industrie in Nederland bestaat uit mensen die een 

betrekkelijk klein gedeelte van hun totale verdiensten binnen de creatieve 

industrie verdienen. Hun positie op de creatieve arbeidsmarkt is daarmee 

precair te noemen, maar hun algemene arbeidsmarktpositie verbetert 

beduidend voor een groot deel van de multiple jobholders dankzij de 

combinatie van banen en/of posities.  
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Appendix 1 
 

DE DEELSECTOREN VAN DE CREATIEVE INDUSTRIE  
Categorie Deelsector 

Creatieve 

zakelijke 

dienstverlening 

Public relationsbureaus 

Architectenbureaus 

Reclamebureaus 

Industrieel ontwerp en vormgeving 

Digitale bureaus 

Media en 

entertainment 

industrie 

Uitgeverijen 

Productie en distributie van films en televisieprogramma’s; maken en uitgeven van 

geluidsopnamen (hierna afgekort tot ‘tv & film’) 

Fotografie 

Muziekmaatschappijen, uitgevers van: audiovisuele content op digitale media en 

online, games en andere interactieve software 

Gaming industrie 

Kunst Beoefening van podiumkunst 

Producenten van podiumkunst 

Dienstverlening voor uitvoerende kunst 

Schrijven en overige scheppende kunst 

Cultureel erfgoed Overige culturele uitleencentra en openbare archieven 

Musea 

Monumentenzorg  

Bron: Monitor topsectoren (CBS, 2017) 

Note: de subsectoren ‘digitale bureaus’, ‘Muziekmaatschappijen, uitgevers van: audiovisuele content op 

digitale media en online, games en andere interactieve software’, ‘gaming industrie’ hebben geen eigen SBI-

code en kunnen daarom in de analyses niet apart worden onderscheiden.  
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Appendix 2 
 

LOGISTISCHE REGRESSIE MODELLEN MET MULTIPLE JOBHOLDER (JA/NEE) ALS 

AFHANKELIJKE VARIABELE (NOVEMBER 2018) 

Variabele   Model 1 (Exp 
(B)) 

Model 2 
(Exp(B)) 

Model 3 
(Exp(B)) 

Constante  0,049 0,064 0,093 

Sub-sector Public relationsbureaus Ref ref ref 

 Architectenbureaus 3,393 3,354 5,730 

 Reclamebureaus 4,317 4,110 6,457 

 Industrieel ontwerp en 
vormgeving 

7,496 6,969 8,115 

 Uitgeverijen 2,941 2,912 6,202 

 TV & film 4,786 4,268 6,047 

 Fotografie 8,997 8,810 8,779 

 Beoefening van 
podiumkunst 

10,616 10,167 11,412 

 Producenten van 
podiumkunst 

6,990 6,686 8,799 

 Dienstverlening voor 
uitvoerende kunst 

8,180 7,456 9,918 

 Schrijven en overige 
scheppende kunst 

6,824 7,038 6,782 

 Overige culturele 
uitleencentra en 
openbare archieven 

2,150 2,311 5,479 

 Musea 3,791 3,720 6,12 

 Monumentenzorg  5,315 5,641 9,99 

Leeftijd   0,988 0,997 

Sekse Man Ref ref Ref 

 Vrouw  1,015 0,823 

Opleidingsniveau Laag Ref ref Ref 

 Middel   1,610 1,121 

 Hoog  1,483 1,211 

 Onbekend  1,347 1,466 

Migratieachtergrond Geen Ref Ref Ref 

 Westers  0,784 0,750 

 Niet-westers  0,955 0,877 

Verdiensten binnen de 
creatieve industrie 

   0,999 

Nagelkerke R2  0,073 0,097 0,205 
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